Čj: Prv 3/18

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 3

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 22. 7. 2018 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 2
čtvrtletí roku 2018
a) informace o činnosti obce za 2 čtvrtletí roku 2018, 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. 16/18 :
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Úpravy rozpočtu č. 4, 5 a 6
2. Směna pozemků
3. Optická síť druhá etapa
4. Oprava cest
5. Volby 2018
6. Diskuze
b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Náhlík, p. Karel Slavík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1. Úpravy rozpočtu č. 4, 5, 6
Předsedající předložil přítomným úpravy rozpočtu č. 4, 5 a 6 k nahlédnutí. Úpravy byly
provedeny v měsíci dubnu, květnu a červnu 2018.
ZO bylo s úpravami rozpočtu č. 4, 5, a 6 seznámeno.
2. Směna pozemků
Starosta s místostarostou navrhli schválit již dříve projednaný návrh, týkající se směny
pozemků takto:
Obec Přeckov vymění s ing. Danielem Buršíkem, bytem Havelkova 689/23, Brno,
pozemky v katastru obce Přeckov p. č. 1130 (342 m2), 1129/2 (169 m2) a 782/2 (479
m2), odhadní cena celkem 15.200,-, za pozemky p. č. 14/1 (4791 m2) a 18 (37 m2),
odhadní cena 105.870,-. Doplatek obce tedy bude činit 90.670,-.
Oznámení o směně bylo zveřejněno na úřední desce obce 25. 6. – 9. 7. 2018, dle par. 39
zákona o obcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků s ing. Danielem Buršíkem, bytem Havelkova
689/23, Brno v katastru obce Přeckov, p. č. 1130 (342 m2), 1129/2 (169 m2) a 782/2 (479
m2), odhadní cena celkem 15.200,-, za pozemky p. č. 14/1 (4791 m2) a 18 (37 m2),
odhadní cena 105.870,-. Doplatek obce bude činit 90.670,-.
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov jednomyslně schvaluje směnu pozemků s ing.
Danielem Buršíkem, bytem Havelkova 689/23, Brno v katastru obce Přeckov, p. č.
1130 (342 m2), 1129/2 (169 m2) a 782/2 (479 m2), odhadní cena celkem
15.200,-, za pozemky p. č. 14/1 (4791 m2) a 18 (37 m2), odhadní cena 105.870,-.
Doplatek obce bude činit 90.670,-. Pověřuje starostu s místostarostou k vyřízení
směny.
3. Optická síť druhá etapa
Starosta seznámil ZO s oznámením z kraje Vysočina, o přidělení dotace na druhou etapu
položení optického kabelu v obci. Jedná se o přípojky k rodinným domům, včetně zavedení
do nemovitosti, alternativně na vnější fasádu nemovitosti. Předpokládaný rozpočet akce je
515.218,-, výše dotace z kraje je 250.000,-.
ZO bylo seznámeno.

4. Oprava cest
Starosta informoval ZO o schválené dotaci kraje Vysočina z Programu obnovy venkova
(POVV). Žádost byla podána na pokračování opravy cesty směrem na Hroznatín a případně,
zbudou-li prostředky, na opravu cesty na hrázi rybníka Plac. Celkový rozpočet akce je
217.000,-, dotace z POVV je ve výši 127.000,-.
ZO bylo seznámeno.

5. Volby 2018
Starosta s místostarostou informovali, že do konce července je nutno podat kandidátky na
komunální volby konané ve dnech 5. – 6. 10. 18. V diskuzi se dohodlo, že je třeba oslovit více
občanů ke kandidatuře, aby bylo dostatek volených zastupitelů do sedmičlenného ZO.

6. Diskuze
V diskuzi nebyly vzneseny žádné poznámky.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 22:00 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 29. 7. 2018.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 29. 7. 2018

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Náhlík dne ………… 2018

………………………………

Karel Slavík dne ………… 2018

………………………………

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

………………………………

