Zápis z 15. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 12. 2016
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, V. Pohludka, A. Škuta, I. Stříž, S. Mitura, Š. Žuková,
E. Bartečková, M. Kohut
Omluvena: E. Grygarová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,35 hod.
Návrhová komise: A. Škuta, E. Bartečková
Ověřovatelé zápisu: M. Kohut, Š. Žuková
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3) Zprávy finančního výboru
4) Žádosti o finanční dary
5) Navýšení odměn členů ZO od 1. 1. 2017
6) Vyřazení a případný prodej automobilu AVIA jednoty SDH
7) Rozpočtové opatření č. 5
8) Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn od 13.12. do 31.12.2016
9) Cenová nabídka za průzkumy a posudky – domovní ČOV
10) Cenová nabídka za výrobu a instalaci akustických stropních panelů – sál OÚ
11) Rozpočet na rok 2017
12) Různé, pošta
a) inventury
b) organizační ples
c) cenová nabídka na rozšíření VO v lokalitě „Sebera“
d) návrh změny Územního plánu č. 1 – zveřejněno do 6. 1. 2017
e) žádost M. Dordy k projednání na ZO
f) BuildIt & Administration s.r.o. – územní řízení o rozdělení pozemků 9xRD za OÚ
13) Diskuze, závěr
Hlasování: všech 7 přítomných pro
Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu
-

viz. výše. (splněno)

Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zapisovatelka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 17. 10. 2016 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
*16,45 přišel S. Mitura
Ad 3) Zprávy finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přečetla zápisy z jednání kontrolního výboru, který
projednával mimo jiné návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatření č. 5, provedl
kontrolu vyúčtování vyplacených finančních příspěvků vyplacených v roce 2016 a navrhl
rozdělení finančních darů v roce 2016 a pro rok 2017 dle došlých žádostí – příloha č. 1 a 2
ZO bere na vědomí
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Ad 4) Žádosti o finanční dary

Finanční dary na návrh finančního výboru k vyplacení v roce 2016:
Eva Grygarová za dlouholeté vedení rukodělného kroužku 5.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se:1

Pavel Blabla - finanční dar starostovi obce za výkon jiných „prospěšných“ činností nad rámec
povinností, které mu plynou z výkonu funkce starosty obce ve výši 10.000 Kč
Hlasování: pro 6
Zdrželi se: 2

I.Stříž navrhl finanční dar pro Mgr. Honzákovou za dlouholetou práci se seniory 5.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se:1

Finanční dary pro rok 2017 dle došlých žádostí a návrhu finančního výboru:
Spolek rodičů MZŠ Hnojník 2.000 Kč
Hlasování: pro 8

Záchranná stanice Bartošovice 1.000 Kč
Hlasování: pro 8

Rukodělný kroužek Eva Grygarová 10.000 Kč
Hlasování: pro 8

TJ Tošanovice Petr Parák 40.000 Kč
Hlasování: pro 8

SCT Naděžda Honzáková 10.000 Kč
Hlasování: pro 8

Cvičení jógy Marta Janegová 10.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se:1

Mateřská škola Horní Tošanovice 2.000 Kč
Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016

Hlasování: pro 8
Hlasování: pro 8

Ad 5) Navýšení odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2017
Bylo navrženo navýšení měsíční odměny pro starostu o 1.000 Kč, tj. na 19.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se: 1
A navýšení měsíční odměny pro místostarostu o 1.000 Kč, tj. na 7.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se:1
Ad 6) Vyřazení a případný prodej automobilu AVIA jednotky SDH
Zastupitelstvo schvaluje prodej a vyřazení automobilu SDH AVIA A 30 za 15.000 Kč.
Hlasování: pro 8
Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5
Účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5, starosta nechal hlasovat o
jeho schválení.
Hlasování: pro 8
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Ad 8) Pověření starosty obce k provedení rozpočtových změn
Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn na období od 13. 12. 2016 do
31. 12. 2016.
Hlasování: pro 8
Ad 9) Cenová nabídka na průzkumy a posudky – domovní ČOV
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Zempola – sdružení, Hnojník
na zpracování HG průzkumů a posudků pro zasakování vody z ČOV a cenou následných
projektů na akci „Domovní ČOV“, poté zastupitelé hlasovali o schválení cenové nabídky.
Hlasování: pro 8
Ad 10) Cenová nabídka na výrobu a instalaci akustických stropních panelů
Starosta předložil cenovou nabídku na výrobu a instalaci akustických stropních
panelů do sálu OÚ, zastupitelé ji vyhodnotili jako neúplnou, o případné realizaci rozhodne
po doplnění.
Ad 11) Rozpočet na rok 2017
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 23. 11. 2016 do 12. 12. 2016, starosta nechal hlasovat
o jeho schválení.
Hlasování: pro 8
Ad 12) Různé, pošta
a) inventarizace budou probíhat dle směrnice, inventarizační komise byla řádně
proškolena
b) organizační ples
c) cenová nabídka na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě „Sebera“ firmou
P.Riedel za cenu 104.265 Kč, starosta nechal hlasovat o schválení
Hlasování: pro 8
d) Návrh změny ÚP č. 1 – zveřejněno do 6. 1. 2017
e) Žádost M. Dordy k projednání na zastupitelstvu obce – zastupitelé byli s textem
seznámeni
f)

BuildIt & Administration s.r.o. – územní řízení o rozdělení pozemků 9xRD

Ad 13) Diskuze
Pan Pohludka žádá o zveřejnění informace ve Zpravodaji, aby majitelé RD uzamykali
venkovní branky u plotu a pořídili zde zvonek, když jim po zahradě volně pobíhá pes.
V některých RD není možné opsat stav vodoměru.
.
Starosta ukončil zasedání v 17,40 hodin
Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: M. Kohut _________________ Š. Žuková __________________
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U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 12. 12. 2016
Návrhová komise: A. Škuta, E. Bartečková

Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Finanční dary dle přílohy č. 3
Navýšení odměn starosty a místostarosty od 1. 1. 2017 – příloha č. 4
Prodej a vyřazení AVIE A30 jednotky SDH za 15.000 Kč
Rozpočtové opatření č. 5 – příloha č. 5
Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn od 13. 12. 2016 do 31. 12. 2016
Cenovou nabídku na HGP a projekty pro akci „Domovní ČOV“ Zempola-sdružení
Rozpočet obce Dolní Tošanovice na rok 2017 – příloha č. 6
Cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě „Sebera“

Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávy finančního výboru – příloha č. 1 a 2

V Dolních Tošanovicích dne 12. 12. 2016

….…….....……………………..
Alois Š k u t a
místarosta obce

….…….....……………………..
Pavel B l a b l a
starosta obce

4

