Obec Smolnice
Zastupitelstvo obce Smolnice
Zápis
z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Smolnice, konaného dne 15.12.2014 od
18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Smolnice
Přítomni : 7 členů zastupitelstva (viz. prezenční listina)
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Zapisovatelem jednání byl určen Václav Pecinka zastupitel obce.
Ověřovatelem zápisu byli jmenováni Josef Roháč a Vladimír Verner, členové zastupitelstva
obce.
Program jednání :
1.
Zahájení
2.
Schválení rozpočtu obce Smolnice na rok 2015
3.
Schválení rozpočtových změn v oblasti příjmů a výdajů
4.
Žádost o opravu sloupku u vrat sousedících s objektem budovy bývalé školy od pí
Boženy Bartošové
5.
Odkup pozemků pod již vybudovanou silnicí k lesu
6.
KD Smolnice výměna vstupních dveří do obchodu, které jsou v havarijním stavu.
Oprava obložení u bočního vchodu na sál. Nákup závěsů na okna. Nákup náhradních
ubrusů 100 ks (80 ks bílé a 20 ks hnědé). Vyčištění světel na velkém sále.
7.
Dodatečné schválení nákupu nového kotle do nájemního bytu v budově bývalé
školy. Zajištění přesunutí kotle po ukončení topné sezony do prostor bytu, tím dojde k
úsporám při vytápění.
8.
Nakup nového malotraktoru Vari systém s motorem XP-200 čtyřtakt, spotřeba na
hod. Provozu 0,8 l. Cena 35.990,- Kč v akci do konce roku 2014.
9.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na parcele č. 2312/2 LV
č. 10001, přípojka el. K RD p. Čepelky.
10.
Schválení navýšení příspěvku o 5 Kč na jednoho občana do mikroregionu Perucko.
11.
Snížení odměny pro místostarostu ve výši 1.500 Kč/ měsíc. Zřeknutí se cestovních
náhrad starosty a místostarosty.
12.
Diskuse
13.
Závěr
Po schválení programu bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů.
K bodu č. 2
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2015. ZO schvaluje rozpočet
v předloženém znění bez připomínek. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 3

Strarosta předložil rozpočtové změny v oblasti příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové změny bez připomínek. Soupis
rozpočtových změn je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 4
Zastupitelstvo obce projednala žádost pí Bartošové a schvaluje úhradu opravy
poškozeného sloupku ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 5
Starosta předložil návrh na odkup pozemků od Petry a Jaroslava Haškových a Ing.
Lukáše Riedla ,pod nově vybudovanou komunikací k lesu. S prodávajícími byla uzavřena
Smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na návrh pana Václava Ibla ml. zastupitelstvo obce
schvaluje odkoupení příslušných pozemků až po dokončení digitalizace obce.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 1
K bodu č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy a vybavení kulturního domu v rozsahu :
–
výměna vstupních dveří do obchodu, které jsou v havarijním stavu
–
oprava obložení u bočního vchodu na sál
–
nákup závěsů na okna a na jeviště
–
nákup náhradních ubrusů 100 ks (80 ks bílé a 20 ks hnědé)
–
vyčištění světel na velkém sál
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínku pí Myslivcové na výměnu vstupních dveří
do sálu KD s tím, že případná výměna bude řešena v průběhu roku 2015.
K bodu č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového plynového kotle v ceně 27.000 Kč do objektu
bývalé školy, kterým je vytápěn nájemní byt s tím, že po ukončení topné sezony bude
tento kotel přesunut přímo do nájemního bytu, čímž dojde k úsporám při vytápění.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového malotraktoru Vari - systém s motorem XP200 čtyřtakt se spotřebou 0,8 l na 1hod. provozu za cenu 35.990,- Kč, v akci do konce
roku 2014.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti na parcele č. 2312/2
LV č. 10001- přípojka el. Energie k RD č.p. p. Čepelky.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku do mikroregionu Perucko o částku 5,Kč na občana.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

K bodu č. 11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí p. Zofa, kterým se vzdává částky 1.500
Kč měsíčně ze mzdy místostarosty, s platností od 1.1.2015. Dále bere na vědomí
rozhodnutí starosty p. Marka a místostarosty p. Zofa vzdáti se cestovních náhrad za
služební jízdy prováděné jejich soukromými vozidly.
K bodu č. 12
Starosta seznámil přítomné s podněty občanů k činnosti Obecního úřadu Smolnice. Dále
starosta avizoval schůzku zástupců obecních spolků zaměřenou na plán společenských
akcí v roce 2015.
Paní Šlégrová Alena vznesla připomínku ke stavu cesty u objektu č.p.
(p. Jeřábek) – bude řešeno v rámci údržby veřejného prostranství.
Místostarosta p. Zof oznámil nepovolenou těžbu dřeva a vznik černé skládky u chatek za
závorou v Brložském lesíku. Zastupitelstvo obce pověřuje p. Zofa jednáním se zástupci
chatařů v této věci.
Pan Václav Ibl ml. sdělil přítomným, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele
ve věci anonymního dopisu doručeného zastupitelům obce i dalším občanům, kterým byla
poškozena jeho rodina.
Závěrem starosta poděkoval přítomným občanům za účast, podnětné připomínky a
popřál všem příjemné svátky a šťastný nový rok.
Přílohy zápisu :
1.
prezenční listina
2.
návrh rozpočtu obce Smolnice na rok 2015
3.
návrh rozpočtových změn v oblasti příjmů a výdajů
4.
Podněty občanů k činnosti OÚ Smolnice
Tento zápis byl vyhotoven dne 15.12.2014

Zapisovatel:

Ověřovatelé :

