Čj: Prv 2 / 20
Obec Přeckov
Zastupitelstvo obce Přeckov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Přeckov, č. 2, konaného dne 28.5.2020,
od 20:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Přeckov (dále též jako „zastupitelstvo" nebo „ZO“) bylo zahájeno v 20:15 hodin
starostou obce Bc. Josefem Náhlíkem (dále jako „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Přeckov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
21. do 28.5.20. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
***
A) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Kamila Černého a Milana Brabce, a zapisovatelem Jana Uchytila. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov určuje ověřovateli zápisu Kamila Černého a Milana Brabce, a Jana Uchytila
zapisovatelem.
Výsledek hlasování: Pro..7.. Proti..0.. Zdrželi se..0
Usnesení č. 6 / 20 bylo schváleno.
***
B) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Rozpočtové opatření č. 10, 1 a 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2019
Účetní uzávěrka
Dotace POVV 2020
Seznámení s letošními záměry MR Horácko financovanými skupinou ČEZ
Prodej pozemku
Geometrický plán
Nabídka od firmy Galileo
Internet a TV v obci
Diskuze
Výsledek hlasování: Pro ..7… Proti..0… Zdrželi se…0…
Usnesení č. 7 / 20 bylo schváleno.
***

1. Rozpočtové opatření č. 10, 1 a 2
Předsedající seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 10, 1 a 2. Opatření jsou vyvěšena na
elektronické úřední desce.
ZO bylo seznámeno.
***

2. Zpráva o výsledku přetkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2019
Starosta předložil Závěrečný účet obce Přeckov za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2019. Dokumenty byly vyvěšené na obecní i elektronické úřední desce v požadované lhůtě. Po dobu zveřejnění
nepřišly žádné písemné připomínky. Starosta konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky. Doporučil tedy zprávu 2019
přijmout bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............. Proti 0 ............. Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 8 / 10 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............. Proti 0 ............. Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 9 / 20 bylo schváleno.

***
3. Účetní uzávěrka
Předsedající předložil účetní uzávěrku za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 7 ............. Proti 0 ............. Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 10 / 20 bylo schváleno.
***
4.

Dotace POVV 2020

Předsedající seznámil ZO, že do 26.6. je potřeba podat „tradiční“ žádost na dotaci z POVV kraje Vysočina.
S místostarostou dále seznámili OZ, že požádali předběžně několik firem (ohledně využití k této dotace) o
nabídku na realizaci nového veřejného osvětlení v obci. Předpoklad je, že by se realizace nového veřejného
osvětlení rozdělila do dvou etap.

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci z POVV kraje Vysočina na nové veřejné osvětlení. Zastupitelstvo
obce Přeckov pověřuje starostu s místostarostou, aby společně vybrali jednoho dodavatele na realizaci obou
etap nového veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............... Proti 0 ...............Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 11 / 20 bylo schváleno.

5.

***
Seznámení s letošními záměry MR Horácko financovanými skupinou ČEZ

Starosta seznámil ZO s plány MR Horácko s příspěvkem na vybavení obce. Na výběr je vytvoření státního znaku,
nebo zahradní techniky. Výše dotace jako loni – 18.000,-. Zastupitelstvo souhlasilo předběžně s tím, že bychom
dotaci využili na zahradní techniku (motorová pila, nebo křovinořez).
6.

Prodej pozemku

Starosta seznámil ZO s žádostí o odprodej části obecního pozemku p.č. 1461 / 4 paní ing. Tereze Kutínové. ZO
po debatě navrhlo projednat případný odprodej na místě v terénu. Předběžně spíše nesouhlasí s prodejem
z důvodu strategického napojení pozemku na možná stavební místa nad Přeckovem.
Starosta domluví jednání na místě.
7.

Geometrický plán

Předsedající předložil geometrický plán ohledně výměny pozemků u „nového výletiště“. Srovnání zadní hranice
p.č. 14/1 a 14/7, dále pak druhý geometrický plán na výměnu pozemků p.č. 14/4, 14/1 a 18. Výměna proběhne
bez finančního vyrovnání.
ZO pověřuje místostarostu vyvěšení Oznámení o směně na úřední desku, výměnu následně schválí na příštím
zasedání.
8.

Nabídka od firmy Galileo

Místostarosta seznámil ZO s nabídkou na vytvoření nových webových stránek od firmy Galileo. Tato firma se
specializuje na obecní a správní weby, umožňuje propojit a zveřejnit akce, pořádané v celém MR Horácko. Cena
21.500,- plus DPH 21% za grafický návrh a 5.500,- plus DPH roční poplatek za provoz a podporu.
ZO se po debatě rozhodlo, vzhledem k vyšší ceně vytvoření nového webu zatím nabídky nevyužít, až po
upřesnění cenové nabídky.
9.

Internet a TV v obci

Starosta s místostarostou informovali ZO o možnosti nabídnout v obci uživatelům obecní optické sítě
zvýhodnění služby IPTV (internetová televize). Místostarosta navrhl, pro podporu využívání služeb nové sítě,
udělat pro občany mimořádnou akci – obecní internet na půl roku zdarma.
ZO pověřilo místostarostu, aby zjistil za jakých podmínek je možné využít službu IPTV. Až bude k dispozici
nabídka, bude na některém z příštích zasedání hlasovat o možnosti nabídnout internet zdarma ve spojitosti
s touto službou.
10. Diskuze
Pouť v obci bude v sobotu 6.6.20, mše svatá na návsi a muzikanti.
***

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:30.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 6. 20
Zapisovatel: Jan Uchytil

Ověřovatelé: Kamil Černý dne ……………………………………….
Milan Brabec dne ………………………………………...
Starosta: Bc. Josef Náhlík dne …………………………………………

