ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 29. 12. 2014 číslo 3/2014

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
Aktuální informace k projektu kanalizace a ČOV, vytipování možných dodavatelů
ČSOB-pověření starosty a místostarosty k manipulaci s účtem
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Schválení rozpočtu na r.2015
Stanovení finančního limitu pro odsouhlasení rozpočtových změn pro starostu a
místostarostu
8. Informace k probíhající inventarizaci majetku
9. Schválení nákupu nábytku pro obecní úřad
10. Žádost p. Soukupa o odkoupení pozemku v Dobrném
11. Nabídka zabezpečení obecního úřadu
12. Různé – Smlouva s účetní
- Žádost o nájem byt
- Žádost o podporu stacionáře
- Žádost kostela v Chrášťanech o příspěvek
- Žádost sdružení Prevent o podporu
- Plán lesního hospodářství obce
Přítomni: členové zastupitelstva: p. Matějka František, p. Šímová Hana, p. Joura Leoš, p.
Blechová Iva, p. Drozd Jan,
Omluveni: p. Anděl Miroslav, p. Koubek Vlastimil
Jednání se zúčastnili 2 občané obce.

Ad1 ) Starosta p. Matějka všechny přivítal, seznámil s programem a zahájil jednání v 18:15.
Program byl schválen.
Ad2) Zapisovatelem byla navržena p. Blechová Iva a ověřovateli podpisu p. Drozd Jan a p.
Šímová Hana
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Zapisovatele a ověřovatelé byli schváleni.
Ad3) Zastupitelstvo bylo informováno o proběhlém osobním setkání starosty a místostarosty
s p. Ing. Michalem Mandou z firmy Aquaprojekt – vodohospodářské stavby. Ing. Mandu jsme
oslovili vzhledem k tomu, že dříve pracoval pod již zrušenou firmou, která dělala projekt ČOV
z r. 2009 s tím, aby nám předložil nabídku na dotažení kolaudace kanalizace jako první etapy

z původního projektu Kanalizace a ČOV. Musí dle skutečného stavu rozvedené kanalizace
zjistit rozdíly oproti projektu. Nabídka zahrnuje dotažení této první etapy do zkolaudování
kanalizace ( cena 86 700,-)– celá nabídka je k nahlédnutí na obci. Dále by výhledově připravil
projekt druhé etapy ČOV do takového stavu, abychom mohli jako obec požádat o dotaci. Je
domluveno, že až budeme přesně vědět, jak kopíruje skutečný stav rozvodu projekt, tak
bychom se rozhodli, jaké části kanalizace je třeba ještě dodělat, musí ovšem být zaneseny
v projektu. Na tyto práce bychom oslovili cca 3-5 firem ke zpracování cenové nabídky (např.
Š+H, Mane, Building, Josef Jun-Dřevotrans a jiné). Ohledně ČOV ing. Manda doporučuje držet
se původního projektu na stavebním úřadě tj. ČOV s biologickým rybníkem. Důvody sepsal
k cenové nabídce (též k nahlédnutí na obci). Vzhledem k tomu, že změna projektu na ČOV –
kořenová čistička z r. 2009 nebyla nikde zaznamenána, bude to pro obec i jednodušší. P.
Matějka bude kontaktovat obec Hartmanice, kde mají již ČOV s biologickým rybníkem
zrealizováno – projekt zabezpečoval také ing. Manda, tím ověříme i jeho reference.
Zastupitelstvo jednalo o spolupráci s ing. Mandou.
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 12: Spolupráce byla odsouhlasena, starosta a místostarosta se sejdou v nejbližší
době s ing. Mandou, aby se vytipovali možné úseky dostavby kanalizace. O tomto bude
informováno další zastupitelstvo, ing. Manda může zahájit kroky kolaudace.

Ad4) Zastupitelstvo bylo požádáno o odsouhlasení pověření starosty a místostarosty
k manipulaci s účtem obce u ČSOB - bezhotovostním a hotovostním transakcím.
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 13: Starosta a místostarosta byli pověřeni k manipulaci s účtem obce u ČSOB bezhotovostním a hotovostním transakcím.

Ad5) P. Tomková Věra informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 2, celkový
přesun 4 500,- mezi výdaji a příjmy.
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 14: Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno.
Ad6) P. Tomková Věra seznámila zastupitele s rozpočtem obce na r. 2015
Hlasování-

Pro:

Výsledek hlasování – Schváleno.

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

USNESENÍ č. 15: Rozpočet na r. 2015 byl schválen jako vyrovnaný.
Ad7) Aby mohlo operativně docházet k provedení věcných změn rozpočtu za období od
posledního jednání zastupitelstva obce v roce 2015 do 31.12.2015 je nutno v souladu s § 16
odst. 1c) zákona č. 250/2000 Sb. A § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pověřit
starostu a místostarostu k provedení těchto změn. Navrhuje se pověření v rámci příjmů bez
omezení a v rámci výdajů v rozsahu do 100 tis. Kč. Dle jednotlivých položek rozpočtu obce na
r. 2015 s tím, že o změně rozhodnou oba společně a o provedených změnách bude
informováno nejbližší následné zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo obce Hosty pověřuje starostu a místostarostu obce společně
k odsouhlasení změn rozpočtu obce na r.2015, rozpočtovým opatřením k 31.12.2015, dle§
16 odst. 1c) zákona č. 250/2000 Sb. A § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb., v příjmové
části bez omezení a ve výdajové části v rozsahu do 100 tis. Kč. V rámci jednotlivých položek
rozpočtu s tím, že o provedených změnách bude informováno nejbližší následné zasedání
zastupitelstva obce.
Ad8) P. Blechová seznámila zastupitele s probíhající inventarizací. Dosud nebyl majetek nijak
číselně evidován, majetek neodpisovaný nebyl nijak sledován, jestli je ještě ve vlastnictví
obce. Z tohoto důvodu dostaly veškeré movité věci inventární čísla a byl udělán soupis
majetku, který nikde evidován nebyl, tak aby dle čísel a seznamu mohl být při každé
inventuře kontrolován. Některý majetek byl vyřazen. Vzhledem k tomu, že inventura není
ještě u konce, nebyl předložen konečný soupis. P. Blechová na následujícím zasedání předloží
soupis, z kterého bude patrné, co bude vyřazeno.
Ad9) Vzhledem k tomu, že je třeba zařídit nově kancelář obecního úřadu, což bylo
rozhodnuto již na minulých jednáních, byla předložena nabídka staršího nábytku za poloviční
pořizovací cenu. Nábytek je ve velmi dobrém stavu. Byl předložen grafický návrh uspořádání
jednotlivých částí nábytku v kanceláři obce. Hlasovalo se o schválení částky za odkup tj. cca
celkem maximálně do 28 475,- (jedná se celkem o 11 kusů nábytku-seznam k nahlédnutí)
Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 17: Bylo odsouhlaseno pořízení tohoto nábytku.
Ad10) P. Soukup předložil žádost o odkoupení obecních pozemků v Dobrém za účelem
přístupu k jeho lesu. Jedná se o č. par. 2501/10 a výseč z č. 2467/11 a 2467/46.
Hlasování-

Pro:

0

Proti:

5

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování – Neschváleno.
USNESENÍ č. 18: Žádost byla odmítnuta, neboť p. Soukup v současné době již vlastní přístup
ke svým lesním pozemkům, proto zastupitelstvo nevidí důvod prodávat obecní pozemky.

Ad11) Zastupitelstvu byly předloženy dvě nabídky na zabezpečení obecního úřadu –s fotopastí (cena 20 966,- s DPH)a bez (cena 16 667,- d DPH) od Fi. Novotný Petr Elektroalarm.
Zatím se rozhodnutí odložilo do dalšího jednání s tím, že se nejprve zjistí, co a za jakých
podmínek kryje pojistka obce a na základě toho se zhodnotí, jestli bude účelné pořídit toto
zabezpečení.
Ad12)
•
•

K nahlédnutí byla předložena konečná smlouva s externí účetní, kterou bude
podepisovat starosta obce. O spolupráci bylo rozhodnuto již na minulých jednáních.
Dále byla předložena žádost p. Lacka Bohuslava o pronájem obecního bytu čp. 55

Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 19: Bylo odsouhlaseno, že se nabídne pronájem obecního bytu za 1 500,- Kč
měsíčně s tím, že energie si bude hradit nájemník sám. Souběžně se musí kontaktovat p.
Baksová Ivana, která má trvalý pobyt hlášený právě v tomto bytě a přendat jí pobyt na OÚ a
dále se musí kontaktovat p.Baksová a zaslat jí výpověď z nájmu, neboť to nebylo dosud po
jejím vystěhování dořešeno.
•

Byla předložena žádost o finanční příspěvek stacionáři HANDICAP CENTRUM ŠKOLA
ŽIVOTA ve Frýdku Místku

Hlasování-

Pro:

0

Proti:

5

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Neschváleno.
USNESENÍ č. 20: Příspěvek nebyl schválen.
•

Byla předložena žádost správce farnosti p. Sádla o pomoc při splátce za nové varhany
v kostele v Chrášťanech. Navržen byl jednorázový příspěvek 5000,-.

Hlasování-

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Schváleno.
USNESENÍ č. 21: Příspěvek byl schválen.
Dále byla předložena žádost občanského sdružení PREVENT o finanční podporu jejich
činnosti.
Hlasování-

Pro:

0

Proti:

5

Zdržel se:

0

Výsledek hlasování – Neschváleno.
USNESENÍ č. 22: Příspěvek nebyl schválen.
•

Starosta seznámil zastupitele s odpovědí MŽP na rozklad obce, který byl podán na
Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru. Tento
rozklad byl zamítnut a to z důvodu, že obec není v této fázi řízení jeho účastníkem.

V diskuzi se probraly ještě tyto záležitosti:
❖ P. Matějka zkontaktuje firmu v Jarošovicích ohledně ukládání bio-odpadu.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hodin.

Zapisovatel:
Starosta:
Ověřovatelé:

Den sepsání zápisu: 29. 12. 2014 v Hostech

