Čj: Prv 2/18

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 2

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 2. 5. 2017 ve 20:00 hod.
Počet přítomných členů: Bc. Josef Náhlík, Jan Uchytil, Josef Náhlík, Karel Slavík, Josef Mejzlík ,
tj. 5 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 2017 a první čtvrtletí roku 2018,
a) informace o činnosti obce za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018 a
plnění přijatých usnesení – předseda 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 5, proti 0, zdržel se 0.
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Josef Náhlík, p. Karel Slavík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/18 :
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Inventarizační zpráva
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2017
3. Účetní uzávěrka
4. Střednědobý výhled rozpočtu
5. Úpravy rozpočtu č. 1, 2 a 3
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby 2018
7. Žádost o finanční dar od Římskokatolické farnosti Rudíkov
8. Žádost o finanční příspěvek od Babybox pro odložené děti –STATIM, z. s.
9. Dotace z programu Infrastruktura ICT 2018
10. Dotace na technické vybavení jednotek SDH obcí 2018
11. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018
12. Seznámení s letošními záměry MR Horácko financovanými Skupinou ČEZ

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

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1. Inventarizační zpráva
Předseda inventarizační komise předložil inventarizační zprávu za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s inventarizační zprávou za rok 2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6/18:
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017.
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet obce za
rok 2017
Starosta předložil Závěrečný účet obce Přeckov za rok 2017 a Zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017. Dokumenty byly vyvěšené na obecní i elektronické
úřední desce v požadované lhůtě. Po dobu zveřejnění nepřišly žádné písemné
připomínky. Starosta konstatoval, že ze zprávy auditora k hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Doporučil zprávu 2017 přijmout bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov jednomyslně schvaluje Zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č. 8/18:
ZO jednomyslně schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
3. Účetní uzávěrka
Starosta předložil účetní uzávěrku za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/18:
ZO počtem 5 hlasů schvaluje Účetní uzávěrku za rok 2017.

4. Střednědobý výhled rozpočtu
Předsedající předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 2022.
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/18:
ZO počtem 5 hlasů schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 –
2022.
5. Úpravy rozpočtu č. 1, 2 a 3
Předsedající předložil přítomným úpravy rozpočtu č. 1, 2 a 3 k nahlédnutí. Úpravy byly
provedeny v měsíci lednu, únoru a březnu 2018.
ZO bylo s úpravami rozpočtu č. 1, 2 a 3 seznámeno.

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby 2018
Starosta oznámil, že je třeba určit počet členů zastupitelstva na podzimní komunální volby.
Jan Uchytil navrhl volit 7 členů zastupitelstva, jak bylo ve zvyku v minulých volebních
obdobích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov pro účel voleb do obecních zastupitelstev na podzim 2018
stanovuje počet 7 volených členů obecního zastupitelstva.
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov stanovuje jednomyslně pro účel voleb do obecních
zastupitelstev na podzim 2018 počet 7 volených členů obecního zastupitelstva.

7. Žádost o finanční dar od Římskokatolické farnosti Rudíkov
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí římskokatolické farnosti Rudíkov (v zast. P. Milan
Těžký) o dar na opravu střechy kostela. Navrhl přispět částkou 10.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje finanční dar římskokatolické farnosti Rudíkov ve výši
10.000,-.
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje finanční dar římskokatolické farnosti Rudíkov ve výši
10.000,-. Pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy a vyřízení převodu.
8. Žádost o finanční příspěvek na Babybox pro odložené děti –STATIM, z. s.
Starosta seznámil ZO se žádostí spol. STATIM, z. s. o příspěvek na zřízení nového baby boxu
v Jihlavě. Po diskuzi bylo navrženo:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov nesouhlasí s poskytnutím příspěvku spol. STATIM, z. s., na
zřízení babyboxu v Jihlavě
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov nesouhlasí s poskytnutím příspěvku spol. STATIM, z. s.na
zřízení babyboxu v Jihlavě.
9. Dotace z programu Infrastruktura ICT 2018
Starosta informoval ZO o podané žádosti na dokončení přípojek optického kabelu po vsi.
Rozpočet na druhou etapu prací je ve výši 515.000,-, žádáno o dotaci z programu kraje
Vysočina Infrastruktura ICT 2018 ve výši 250.000,-.
10. Dotace na technické vybavení jednotek SDH obcí 2018
Starosta seznámil ZO s možností čerpat dotaci na pořízení elektrocentrály pro jednotku SDH
ve výši 50%. Minimální pořizovací cena je 25 – 35 tis. Kč, dotace max. 50% z celkové ceny.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na využití nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov pověřuje starostu k pořízení nové elektrocentrály s využitím
dotace na pořízení.
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov pověřuje starostu k pořízení nové elektrocentrály s využitím
dotace na pořízení.

11. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018
Starosta se dotázal přítomných členů ZO, zda v r. 2018 čerpat dotaci z POVV. Zastupitelstvo
se dohodlo, že bude pokračovat v opravě cesty na Hroznatín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov pověřuje starostu k podání žádosti z Programu obnovy venkova
kraje Vysočina na pokračování opravy cesty.
Pro 5 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov pověřuje starostu k podání žádosti z Programu obnovy
venkova kraje Vysočina na pokračování opravy cesty.
12. Seznámení s letošními záměry MR Horácko financovanými Skupinou ČEZ
Starosta seznámil ZO s plánem MR Horácko na pořízení nových červených skládacích stanů.
Bude třeba spoluúčast obce, její výše bude projednána.
ZO bylo seznámeno.
13. Diskuze
V diskuzi se řešilo urychlené dokončení nákupu pozemku (místostarosta), úklid dočasné
skládky po opravě komunikace a položení optiky na pozemku p. Vávry, nátěr střechy
kapličky, dále předpoklad jednání o prodeji části pozemku u chaty v obecním lese.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 22:30 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 4. 5. 2018.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 4. 5. 2018

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Náhlík dne ………… 2018

………………………………

Karel Slavík dne ………… 2018

………………………………

Starosta: Bc. Josef Náhlík dne ………… 2018

………………………………

