Čj: Prv 1/17

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 1

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 13. 3. 2017 ve 20:00 hod.
Počet přítomných členů: Bc. Josef Náhlík, Jan Uchytil, Josef Náhlík, Karel Slavík, Josef Mejzlík
se omluvil, tj. 4 členů ZO.
1) Starosta Bc. Josef Náhlík přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil zasedání ZO:
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a přivítal přítomné občany
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Jan Uchytil,
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky
e) předseda finančního výboru předložil zprávu o provedené kontrole hospodaření za
čtvrté čtvrtletí roku 2016,
f) informace o činnosti obce za čtvrté čtvrtletí roku 2016 a plnění přijatých usnesení –
člen kontrolního výboru přečetl zápis.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl program jednání, požádal o jeho případné doplnění – starosta vyzval k
hlasování:
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Josef Náhlík, p. Karel Slavík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 4 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/17 :
Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Úprava rozpočtu č. 9 a 10
2. Inventarizační zpráva
3. Projekt malované mapy
4. Zápis z jednání „VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY“
5. Žádost o sponzorský dar na činnost ZŠ Rudíkov
6. Platy zastupitelů
7. Schválení nákupu pozemku
8. Diskuze

b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Náhlík, p. Karel Slavík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Úprava rozpočtu č. 9 a 10
Předsedající seznámil přítomné s úpravami rozpočtu č. 9 a 10. Úpravy byly provedeny
v měsíci listopadu a prosinci 2016.

ZO bylo seznámeno.
2. Inventarizační zpráva
Předseda inventarizační komise předložil inventarizační zprávu za rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s inventarizační zprávou za rok 2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2/17:
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2016.

3. Projekt malované mapy
Předsedající seznámil přítomné s projektem malované mapy, který je spolufinancován MR
Horácko. MR Horácko přispěje každé obci ve výši 7 853 Kč na tento projekt. Předání
objednaných map proběhne v červnu 2017.

ZO bylo seznámeno.
4. Zápis z jednání „VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY“
Předsedající seznámil přítomné se zápisem z proběhlého jednání VEŘEJNÁ DOPRAVA
VYSOČINY dne 3. 2. 2017 od 9:45 hod ve Velkém Meziříčí.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno.

5. Žádost o sponzorský dar na činnost ZŠ Rudíkov
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o sponzorský dar na činnost školy. Dar by byl
použit na rozvoj materiálního fondu pro výuku a činnost žáků, konkrétní cíle nejsou
upřesněny. Výše příspěvku je pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce.
Karel Slavík navrhl poskytnout sponzorský dar 10.000 Kč.

Návrh usnesení: Obec Přeckov poskytne sponzorský dar ZŠ L. Svobody Rudíkov ve
výši 10.000 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/17:
ZO schvaluje poskytnutí sponzorského daru 10.000,- Kč na činnost ZŠ Ludvíka
Svobody Rudíkov. Pověřuje starosty k vyřízení.

6. Platy zastupitelů
V návaznosti na diskuzi o navýšení mezd vedení obce a zastupitelstva zařadil předsedající do
programu návrh na jejich zvýšení.
Stávající měsíční odměna (hrubá mzda): Starosta 5.100,- Kč, místostarosta 1.950,- Kč,
Předseda výboru 260,- Kč, člen zastupitelstva/ výboru 0,- Kč.
Z následné diskuze vyplynul následující návrh měsíční odměny (hrubá mzda):
Starosta 6.100,- Kč, místostarosta 2.450,- Kč, zastupitel 260,- Kč, předseda výboru 360,- Kč,
člen výboru 0,- Kč.
Návrh usnesení: Obec Přeckov schvaluje s platností od března 2017 navýšení odměn
starosty, místostarosty, předsedy výboru a členů ZO takto: Starosta 6.100,- Kč, místostarosta
2.450,- Kč, zastupitel 260,- Kč, předseda výboru 360,- Kč, člen výboru 0,- Kč.
Odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 4/17:
ZO schvaluje úpravu mezd zastupitelstva dle výše uvedeného návrhu, s platností od
března 2017. Pověřuje starosty k vyřízení.

7. Schválení nákupu pozemku
Jedná se o nákup pozemku PČ 14/1 a 18 v k. ú. Přeckov. V současné době je ve vlastnictví
ing. Daniela Buršíka, bytem Havelkova 689/23, Bohunice 625 00.

Dle předběžné dohody s p. Buršíkem, že pozemek prodá za odhadní cenu, byla starostou
zadána žádost o znalecký posudek u ing. Stanislava Rosy, bytem Třebíčská 27, Velké
Meziříčí 594 01. Cena pozemků je dle tohoto znaleckého posudku stanovena na částku
105.870,- Kč. Místostarosta informoval p. Buršíka, který s dohodnutou cenou souhlasí.
Návrh usnesení: Obec Přeckov schvaluje nákup pozemku PČ 14/1 a 18 v katastru obce
Přeckov od Ing. Daniela Buršíka za odhadní cenu 105.870,- Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/17:
ZO schvaluje nákup pozemku PČ 14/1 a 18 v katastru obce Přeckov, za odhadní
cenu 105.870,- Kč. Pověřuje místostarosty k vyřízení.
Dále k tomuto bodu byly diskutovány následující žádosti p. Buršíka:
1. Žádost o výměnu pozemků v katastru obce Přeckov ve vlastnictví obce :
PČ 385 meza na podháji, PČ 1130 a 1129/2 kopečky v lištinách a PČ 782/2 kopeček u
Přeckova), za pozemek PČ 256 Les u Křížka.
2. Změna územního plánu
Veřejné prostranství před stodolou a za stodolou změnit na plochu, kde je možné dělat
stavební úpravy.
3. Obnova cesty na Trnavu na původním pozemku
Obnovit cestu z Přeckova na Trnavu po pozemku dle katastru nemovitostí. Stávající vede
po poli ve vlastnictví p. Buršíka.
K žádosti proběhla diskuze s následujícím výsledkem:
Ve věci žádosti o výměnu pozemků ZO nedošlo k dohodě, proto se žádost o výměnu
prozatím odkládá. Možná výměna za jiný pozemek, k projednání pověřen místostarosta.
Nový územní plán bude obec připravovat cca v horizontu 2 let. Požadavek bude
projednáván.
Obnova cesty na Trnavu - vedení obce se pokusí najít dotační titul, který by byl využit na
rekonstrukci cesty dle požadavku. Realizace opět nejdříve v horizontu 2 let.

8. Diskuze
V diskuzi bylo ZO seznámeno s předběžným návrhem trasy optického kabelu a plánu na nové
veřejné osvětlení a rozhlasu, zaslané ing. Kratochvílem, který projekt připravuje.
Dále bylo seznámeno s navrhovaným předběžným projektem realizace nových obrubníků a
odvodnění komunikace před položením nového povrchu v létě tohoto roku. Projekt
připravuje firma SIplan, zastoupená p. Ježkem.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 22:30 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 20. 3. 2017.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 20. 3. 2017

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Náhlík dne ………… 2017
Karel Slavík dne ………… 2017

………………………………
………………………………

Starosta: Bc. Josef Náhlík dne ………… 2017

………………………………

