Výpis z 2. veřejného zasedání OZ dne 13. 2. 2019
Zahájeno v 19:05
Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Plánička, Frančík, Bechynský, Kutka, Procházka, Kirpal
Omluven: -

Zahájení
s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) prohlášení o
usnášeníschopnosti OZ, přednesení programu VZ OZ
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2018
4) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.
5) Projednání došlých žádostí
6) Prodej pozemků
7) Obecní záležitosti
8) Diskuze
9) Usnesení
10) Závěr
veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Jandová
určení ověřovatelů: Kirpal, Procházka
návrhová komise: Frančík, Šipla
Usnesení 2/1: OZ schvaluje s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb.
(zákon o obcích) prohlášení o usnášeníschopnosti OZ, přednesení programu VZ OZ,
hlasování o něm, o změně a doplnění, určení zapisovatele–Jandová, určení ověřovatelů–
Kirpal, Procházka, návrhová komise– Frančík, Šipla.
Usnesení 2/2: OZ schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. včetně příloh: Výkaz
zisku a ztrát k 31.12.2018, Rozvaha k 31.12.2018, Příloha k 31.12.2018. Výsledek
hospodaření za rok 2018 je 4.132,28 Kč, který bude rozdělen následovně: fond odměn
100,- Kč a rezervní fond 4.032,28 Kč.
Usnesení 2/3: OZ schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny
Zavlekov na rok 2019 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách v částce
8.500,- Kč.
Usnesení 2/4: OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku p.č. 1841/4 v k.ú. Zavlekov
o velikosti cca 55 m2.
Usnesení 2/5: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2168/19 v k.ú. Zavlekov o
výměře 224 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 501-1138/2018 ze dne
23.1. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
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Usnesení 2/6: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2168/20 v k.ú. Zavlekov o
výměře 162 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 501-1138/2018 ze dne
23. 1. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení 2/7: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/11 v k.ú. Skránčice o
výměře 542 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 222-66/2018 ze dne
28. 11. 2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení 2/8: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019. Změna v příjmech
+ 839.000,- Kč, změna ve výdajích + 839.000,-Kč.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.625.600,-Kč. Výdaje celkem po
konsolidaci (upravený rozpočet) 13.621.031,-Kč.
Usnesení 2/9: OZ schvaluje zakoupení aparatury pro ozvučení kulturních akcí pořádaných
obcí do výše 30.000,-Kč.
OZ bere na vědomí:
1) Kontrola usnesení z 1. veřejného zasedání OZ konaného dne 19. 12. 2018 v Zavlekově–zápis
i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním.
2) Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2018; vypracoval odborný lesní hospodář Ivo Voltr;
přednesl p. Prexl (Příloha č.2).
3) Informace o rozpočtové změně č. 11/2018- změna schválená starostou obce ze dne
31. 12. 2018
4) Informace o podaných dotacích:
 Dotace na pořízení územního plánu Zavlekov z dotačního titulu PSOV PK 2019 –
Územní plány a to na částku 183.000,- Kč.
 Dotace na výměnu oken v bytovém domě čp. 108 z dotačního titulu PSOV PK 2019 –
Projekty obcí a to na částku 490.000,- Kč

Diskuze


Investice a akce obce Zavlekov v roce 2018

Závěr
Jednání ukončeno ve 20:05 hodin.
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Zapsala:

……….
Jandová

Ověřili:

……...
Kirpal

Starosta obce:

…….
Prexl

………….
Procházka
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