Čj: Prv 6/17

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 6

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 28. 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
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl program jednání, a navrhl jeho doplnění o bod „Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – starosta vyzval k hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Josef Náhlík, p. Josef Mejzlík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28/17 :
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a)

jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Rozpočet na rok 2018
2.

Rozpočtové opatření č. 8

3.

Navýšení cen firmy Esko-T s.r.o.

4.

Platy zastupitelů

5.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 od Střed, z. ú.

6.

Žádost o finanční dar na rok 2018 od nemocnice Třebíč, p. o.

7.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

8.

Diskuze

b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Mejzlík, p. Josef Náhlík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1.

Rozpočet na rok 2018

Př edseda finanč nı́ho vý boru sezná mil č leny ZO s ná vrhem rozpoč tu na rok 2018, který
ú č etnı́, starosta a finanč nı́ vý bor sestavil. Tento ná vrh byl vyvě šen na ú ř ednı́ desce od 10.
do 26. 12. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 bez námitek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29/17:
Zastupitelstvo obce počtem 5 hlasů schvaluje rozpočet na rok 2018.

2.

Rozpočtové opatření č. 8

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 8 za listopad.
ZO bylo seznámeno.

3.

Navýšení cen firmy ESKO-T s.r.o.

Starosta informoval o dodatku ke smlouvě se společností ESKO-T s.r.o., kde se stanovují
vyšší ceny za svoz odpadu.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě se společností ESKO-T, s.r.o., který
upravuje nové ceny svozu odpadu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30/17:
ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě se společností ESKO-T,
s.r.o., který upravuje nové ceny svozu odpadu.

4.

Platy zastupitelů

Starosta seznámil, že dle nařízení vlády se musí zvednout mzda starosty na minimální
stanovenou hodnotu 10.950,- Kč, s účinností od 1. 1. 18.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje s platností od 1. 1. 18 navýšení odměny starosty na 10.950,- Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 31/17:
ZO schvaluje s platností od 1. 1. 18 navýšení odměny starosty na 10.950,- Kč.

5.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 od Střed, z. ú.

Starosta seznámil ZO se žádostí o dotaci, která došla od Střed, z. ú. Žádají o příspěvek 1Kč/
občan. Místostarosta navrhl přispět částkou 100,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace Středu, z. ú. ve výši 100,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 32/17:
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace Středu, z. ú. ve výši 100,Kč.

6.

Žádost o finanční dar na rok 2018 od Nemocnice Třebíč, p. o.

Starosta předložil žádost Nemocnice Třebíč o finanční dar nemocnici Třebíč. ZO se rozhodlo
vzhledem k velkým vydáním se stavbou optické sítě požadovaný dar neposkytnout.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje starostu k zamítnutí daru Nemocnici Třebíč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 33/17:
ZO pověřuje starostu zamítnout dar Nemocnici Třebíč.

7.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Starosta obdržel návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společnosti
E.ON na přípojku elektřiny k novostavbě p. Strnada.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Přeckov a spol. E.ON Distribuce, a.s.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 34/17:
ZO Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Přeckov a spol. E.ON Distribuce, a.s.

8.

Diskuze

Kvůli předpokládanému prodeji chalupy na pozemku p.č. 46 se diskutoval možný prodej části
pozemku okolo domu a případné řešení příjezdové komunikace.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 22:00 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 5. 1. 2018.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 5. 1. 2018

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Mejzlík dne ………… 2018

………………………………

Josef Náhlík dne ………… 2018

………………………………

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

………………………………

