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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 12.3.2009
P ítomni: Badalík Jaroslav, Ing. Cikryt Ji í, Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel,
Smetana Luboš, Šoustar Vladimír.
P ítomni ob ané:Ing. Pavel Pejchal, Jan Krejsek, Zahrádka Jaromír, Hlavatý Josef,
Musil Jaroslav, Janí ek Rudolf.
Omluven: Badalíková Tereza, Balabánová Danuše.
Ov ovatelé zápisu: Ing. Ji í Cikryt, Tulis Josef.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ov ovatel zápisu
3. Schválení návrhu rozpo tu na rok 2009
4. Schválení zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2008
5. Schválení záv re ného ú tu obce za rok 2008
6. Datové schránky dle zákona 300/20080Sb.
7. P ísp vek na d tský karneval
8. Nabídka ÚP na z ízení prac. místa VPP
9. Zpracování majetkové evidence vodovodu a kanalizace
10. Geometrické zam ení ásti vodovodu
11. Zpráva o zajiš ování dotací fondu EU
12. R zné
13. Záv r
Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta p ivítal všechny p ítomné. Za ov ovatele zápisu navrhl pány Ing.
Ji ího Cikryta a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli hlasováním ur eni za ov ovatele zápisu.
Ad3/ Pan starosta p edložil návrh opraveného rozpo tu obce, který zastupitelstvo obce
hlasováním chválilo.
Ad 4/ Pan starosta seznámil všechny p ítomné s výsledkem kontroly hospoda ení obce za rok
2008, které provedli pracovnice KÚ kraje Vyso ina dne 19.2.2009. P i kontrole nebyly
zjišt ny nedostatky – zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem kontroly.
Ad 5/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo záv re ný ú et obce, který každý zastupitel
dostal k prostudování p edem. Zastupitelstvo schvaluje záv re ný ú et obce za rok 2008 bez
výhrad.
Ad 6/ Obec je povinna dle zákona 300/2008 Sb z ídit datovou schránku, která bude sloužit
k p ijímání a odesílání korespondence mezi obcemi a ú ady. Zastupitelstvo obce hlasováním
chválilo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro verze upgrade a pov uje starostu
k vy ízení.
Ad 7/ Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytováním p ísp vku ve výši do 600,- K na akce
jako d tský karneval, svátek matek, váno ní besídka, lyža ské závody a jiné..
Ad 8/ Obec obdržela nabídku na vytvo ení dalšího místa na VPP pro nezam stnané ob any.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo, aby byl p ijat pan Stupka Vladimír. Na další místo
bude vybrán další zam stnanec z evidence Ú adu práce.
ad 9/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo , aby pan Ing. Stan k z Krásn vsi u Ostrova
nad Oslavou zpracoval majetkovou evidenci vodovodu a kanalizace.
ad 10/ Zastupitelstvo obce odsouhlasilo hlasováním zam ení ásti obecního vodovodu, který
byl postaven v roce 1989 – od .p. 22 – mezi .p 69 a 82.
ad 11/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno, že dotace na opravu lesních cest dle informací
SZIF na internetu jsou schváleny . Po doru ení rozhodnutí bude podepsána smlouva se SZIF.
ad 12/ R zné:

•

Pan Ing. Ji í Jež, dlouhé . 101 podal obci návrh na souhlas s výstavbou rybníku
„Cvrnká ek“ a na stavbu pro rybá skou innost.
• Pan Jan Krejsek . 92 podal návrh pro souhlas na p estavbu domku . 25
• Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo, že obec nakoupí frézu na sníh, pokud ješt
bude nabízena ve slev .
• Pan starosta p ednesl zastupitelstvu a všem p ítomným, že se množí p ípady, kdy
n které domácnosti žádají další známku na popelnici. Prozatím se vydávala druhá
známka pouze t m, kte í m li malé d ti a odpad z jejich domácností se do jedné
popelnice nevešel. Pokud bude p ibývat žádostí, rozhodlo zastupitelstvo, že dojde ke
zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro všechny ob any, protože
rozpo et obce bude velmi zatížen placením za odpady.
• N kte í ob ané p i placení za vodu z obecního vodovodu m li problém s uznáním
poplatku 100,- K jako stálou platbu, proto zastupitelstvo obce hlasováním ur ilo, že
poplatek v uvedené výši je veden jako stálá platba a p i vybírání plateb za vodu již
nabudou pracovníci obecního ú adu vysv tlovat.
• Pan starosta p edložil dopis HS Zátoky Nová Ves u Nového M sta na Morav se
smlouvou o p i len ní obecních pozemk k jmenovanému HS. Pozemky obce již byly
p i len ny rozhodnutím orgánu státní správy(KUJI) do HS Nová Ves Zátoky.
P i len ní pozemk bere zastupitelstvo obce na v domí a hlasováním rozhodlo, že
obec nebude podepisovat smlouvu o p i len ní a ani nebude pozemky prohlašovat za
nehonební.
• Obec obdržela pozvánku na jednání s místním šet ením jehož p edm tem bude
projednání žádosti pana Rudolfa Janí ka ve v ci poškození zdi na p. . 264 v obci
Dlouhé. Jednání svolává Odbor dopravy a silni ního hospodá ství KÚ kraje Vyso ina,
které se bude konat 1.4. v 10.30 hodin. Pan Janí ek Rudolf oznámil vedení obce, že je
plánování jednání kolem parkanu u silnice k Ra icím, který je v jeho vlastnictví a
bude trvat na tom, aby byl opraven, protože tím, jak byl navezen št rk k jeho t sné
blízkosti se naklání sm rem od silnice a hrozí jeho zbourání. Toto jednání bude za
ú asti ……..
Ad 13/ Pan starosta pod koval všem za ú ast a zasedání ukon il.

