Čj: Prv 5/17

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 5

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 1. 12. 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
třetí čtvrtletí roku 2017,
f) informace o činnosti obce za třetí čtvrtletí roku 2017 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. Karel Slavík, p. Josef Mejzlík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23/17 :
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Plán inventur
2. Pořízení úvěru na realizaci optické sítě a obrub okolo nové silnice
3. Seznámení s jubilanty pro rok 2018
4. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
5. Příspěvek na vánoční osvětlení od MR Horácko
6. Žádost Oblastní charity Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na rok
2018
7. Žádost farnosti Rudíkov o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018
8. Diskuze
b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Mejzlík, p. Karel Slavík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1. Plán inventur
Předsedající předložil návrh na plán inventur. ZO bylo seznámeno s plánem inventur. ZO
navrhlo za předsedu inventarizační komise Bc. Josef Náhlík, za členy inventarizační
komise Josef Mejzlík, Jan Uchytil, Josef Náhlík a Karel Slavík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým plánem inventur, který je sestavený v souladu
s ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb. a s navrhnutou inventarizační komisí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24/17:
ZO počtem 5 hlasů schvaluje: plán inventur a inventarizační komisi.

2. Pořízení úvěru na úhradu realizace optické sítě a obrub okolo nové silnice
Jan Uchytil předložil přítomným žádost o úvěr ve výši 2,1 mil. Kč od Komerční banky, kde má
obec vedený běžný účet. Úvěr je nutný k úhradě faktur za provedené práce při realizaci
opravy silnice, a položení chrániček optických kabelů a souvisejících prací. Z vlastních zdrojů
obec hradí cca 1,2 mil. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu k podpisu žádosti a následně
smlouvy u Komerční banky, k vyřízení úvěru k financování opravy komunikace ve výši
2,1mil. Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25/17:
ZO počtem 5 hlasů pověřuje starostu s místostarostou k podpisu žádosti a následně
smlouvy o úvěr u Komerční banky ve výši 2,1mil.

3. Seznámení s jubilanty pro rok 2018
Starosta seznámil ZO s přeckovskými jubilanty na rok 2018.
ZO bylo seznámeno.

4. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Starosta seznámil ZO s rozpočtovými opatřeními č.6 (za září) a č.7 (za říjen).
ZO bylo seznámeno.

5. Příspěvek na vánoční osvětlení od MR Horácko
Starosta připomněl, že do konce roku máme možnost čerpat z MR Horácko dotaci 10.000,na vánoční dekorace a osvětlení.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje místostarostu k objednávce vánoční dekorace na kapličku v ceně cca do
10.000 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26/17:
ZO počtem 5 hlasů pověřuje místostarostu k objednání světelného řetězu na kapličku
v ceně cca 10.000 Kč.

6. Žádost oblastní charity Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018
Starosta předložil žádost charity o příspěvek na činnost v roce 2018. ZO se dohodlo na 50%
z požadované částky, tedy 2.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje starostu k vyřízení daru charitě ve výši 2.000 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 27/17:
ZO počtem 5 hlasů pověřuje starostu k podepsání darovací smlouvy Charitě Třebíč ve
výši 2.000 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. Žádost farnosti Rudíkov o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018
ZO se dohodlo na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-. Až bude příspěvek aktuální
schválí ZO usnesení.
8. Diskuze
Starosta informoval o nabídkách společnosti p. Tkadlece, která obchoduje mj. s věcmi pro
veřejné osvětlení. V nejbližší budoucnosti je v plánu pořídit jeden sloup osvětlení k Buršíkům
čp. 40.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21:45 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 10. 12. 2017.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 10. 12. 2017

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Mejzlík dne ………… 2017

………………………………

Karel Slavík dne ………… 2017

………………………………

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

………………………………

