Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 16.12.2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří
Přítomni: p. Kápl, Ing, Kaněra, Ing. Formánek, Ing. Kožmín, p. Opava, p. Volf, Ing. Malát,
Mgr. Klavíková, p.Valvoda
Omluveni: --Neomluveni: --Zapisovatel: Milada Káplová
Ověřovatelé: Ing. Formánek, Mgr. Klavíková
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o příspěvek ČČK na činnost na rok 2015
4) Projednání stížnosti na přidělení bytu čp. 8
5) Odpisový plán ZŠ a MŠ Záhoří na rok 2014
6) Schválení inventarizační komise
7) Pronájem garáže v DPS
8) Novoroční ohňostroj 2015
9) Rozpočtové opatření č. 10/2014
10) Záměr na pronájem rybníka Jamenská Pazderna
11) Diskuse, různé
12) Závěr
Starosta obce Petr Kápl požádal o doplnění programu zasedání
- Schválení rozpočtu obce na rok 2015
- Schválení převodu prostředků ZŠ a MŠ Záhoří z rezervního do investičního fondu ve výši
37.750,70 Kč
- Schválení použití prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Záhoří ve výši 66.069,20 Kč
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

1) Schůzi zahájil a řídil starosta obce Petr Kápl, dále určil jako ověřovatele tohoto zápisu Ing.
Martina Formánka a Mgr. Ludmilu Klavíkovou, zapisovatelkou Miladu Káplovou.
2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.11.2014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání ZO.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

3) Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost místní skupiny ČČK o finanční příspěvek ve výši
10.000 Kč na činnost v roce 2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek ČČK na rok 2015 ve výši
10.000,00 Kč dle přílohy.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 30/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

4) Starosta obce přečetl stížnost pí. Hejrové proti rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25.11.2014
ohledně přidělení bytu mezi žadatelkami Marcelou Hejrovou a Petrou Káplovou – viz příloha
zápisu. Připomněl, že obec nemá žádná písemně daná pravidla nebo podmínky, podle kterých
rozhoduje o přidělování bytů v majetku obce. Dal možnost zastupitelstvu obce i přítomným,
aby se ke stížnosti vyjádřili. Ke stížnosti se vyjádřili zastupitelé Ing. Formánek a Ing. Kaněra,
starosta obce p. Kápl, p. Valvoda a hosté – žadatelky o byt pí. Hejrová, pí. Káplová ml. a pí.
Velková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo stížnost pí. Hejrové ze dne 28.11.2014 a rozhodlo
tuto stížnost zamítnout. Zastupitelstvo trvá na svém rozhodnutí volit mezi žadatelkami losem nejspravedlivější způsob a usnesení č. 23/2014 zůstává v platnosti (byt č.3 přidělen Petře Káplové).
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 31/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1 (Kápl)

5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání a schválení odpisový plán ZŠ a MŠ
Záhoří na rok 2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Záhoří na rok
2014 dle přílohy.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 32/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

6) Zastupitelstvo obce projednalo složení inventarizační komise pro provedení inventarizace za
rok 2014. Rozhodlo, že komise bude tříčlenná. Starosta obce p. Kápl navrhl inventarizační
komisi ve složení – předseda Mgr. Klavíková a členové komise Ing. Formánek a Ing. Kožmín.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení – předseda Mgr.
Klavíková a členové komise Ing. Formánek a Ing. Kožmín.
Hlasování:

PRO
7
Usnesení č. 33/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
3

7) Starosta obce předložil žádost pí. Včeličkové, Záhoří, Horní Záhoří 35, jako jediného zájemce
o pronájem volné garáže v DPS na základě záměru o pronájmu schváleného na 1. zasedání
25.11.2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem garáže v DPS pí. Včeličkové, Záhoří, Horní
Záhoří 35.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

8) Starosta obce podal zastupitelům informaci, že Novoroční ohňostroj 2015 včetně občerstvení
bude hrazen výhradně z finančních darů od firem, a to ve výši 13.000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o Novoročním ohňostroji 2015.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0

Usnesení č. 35/2014 bylo schváleno.
9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 10/2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

10) Starosta obce předložil návrh na vyhlášení záměru obce na pronájem rybníka na Jamenských
Pazdernách č. parc. 612/10 v k. ú. Jamný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu rybníka na Jamenských Pazdernách
č.parc. 612/10 v k. ú. Jamný.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 37/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

11) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2015 jako vyrovnaný,
financování splátek úvěrů bude hrazeno z přebytku finančních prostředků z minulých let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný v příjmech a
výdajích ve výši 13.860.452,00 Kč a financování ve výši 415.000,00 Kč, které bude hrazeno
z přebytku finančních prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

12) Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost ZŠ a MŠ Záhoří o převod finančních prostředků
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 37.750,70 Kč, aby mohli uhradit vlastní
podíl investičních nákladů na rekonstrukci vybavení učebny fyziky z dotace z ROP Jihozápad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Záhoří o převod
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 37.750,70 Kč.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 39/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

13) Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost ZŠ a MŠ Záhoří o použití finančních prostředků
z investičního fondu na úhradu podílu ZŠ a MŠ Záhoří na akci ,,Modernizace učebny fyziky a
chemie‘‘ ve výši 66.069,20 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje použití finančních prostředků
z investičního fondu ZŠ a MŠ Záhoří ve výši 66.069,21 Kč na úhradu investičního podílu ZŠ a MŠ
Záhoří na akci ,,Modernizace učebny fyziky a chemie‘‘.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 40/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

14) Diskuse
- ředitelka školy Mgr. Bajerová informovala zastupitelstvo obce o ZŠ a MŠ Záhoří, o připravovaných
akcích a úpravách v dalších letech ve škole, školce a zahradě u školky
- Mgr. Klavíková přednesla zprávu o činnosti místní skupiny ČČK Záhoří za rok 2014, podrobně
vysvětlila způsob financování organizace ČČK
- místostarosta František Valvoda přednesl návrh na schválení zástupce obce do výboru DSO MVO
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo p. Františka Valvodu jako zástupce do
výboru DSO MVO na rok 2015.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 41/2014 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

- Ing. Kaněra podal informaci o možnosti přemístění pergoly z Agro, družstva Záhoří ke kapličce
v Dolním Záhoří
- starosta informoval o nové povinnosti pronajímatelů budov – instalace měřáků tepla. Po konzultaci
s právním zástupcem, sdělil, že nesplnění povinnosti dle vyhlášky ministerstva průmyslu č. 237/2014
Sb. nebude prozatím podléhat sankcím a vyhláška bude zřejmě novelizována, měřiče tepla budou
nainstalovány pouze v provozovně p. Gemrota v budově ZŠ.
15) Starosta obce v 19.40 hodin zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ověřovatelé:
Ing. Martin Formánek

……………………..

Mgr. Ludmila Klavíková

……………………..

