
Zápis z XlV. zasedání (6l20L6) zastupiteIstva obce dne 16.12.2OL6
v malém sále hostince u vavřince

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Přítomni: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, lng. Miroslav Jirka, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva

Urbanová, Petr Somr (příchod v 18.45 hod - před zahájením projednání bodu 12 - rozpočet obce na

rok29t7.)

omluveni: vladana Řítrová

Občané: dle prezenční listiny: pí P. Drahokoupilová, R. Burešová, Bc K. Burešová, p. V. Klenka, J.

Klenka, V. Marek, L. Bureš, P. Urban

Program:

7. Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání
5. Rozpočtové opatření 201"6 - č.9

6. Dodatek č.IlZOL7 k smlouvě č.08/02- odpady SOP

7. Vyhláška č. U2O76 - poplatek za odpady
8. Plán účetních odpisů narok2Ot7
9. lnventura
10. Sponzorské dary - sport
11. Plánované investiční akce v roce2OI7
12. RozpoČet obce na rok 2017
L3. 7práva o uplatňování ÚP

14. Shrnutí roku 2016
15. Oslavy obce v roce 20].8

16. Diskuse

17. Závěr

Hlasování:0-0-0
Pro - Proti - Zdržel se

ad 1)Starosta přivítal přítomné a zahájilzasedání.

ad 2) Před zahájením byla zvolena zapisovatelkou píEva Urbanová.

Zapisovatelka byla navržena a schválena. 5-0-0

ad 3) Ověřovatelé pí Bc. Drahuše Kaplanová, p. lng. MiroslavJirka.

Ověřovatelé byli navrženia schváleni. 5-0-0



ad a) Byl přečten a projednán program zasedání. Změna u bodu 5 - změna: čísla rozpočtového
opatření z2OL6 - č.8 na 2016 - č.9.

Usnesení: Zastupitelé schválili program zasedání. 5-o-0

ad 5) Rozpočtové opatření2016-č.9

Změnu rozpočtových položek přednesla účetníBc K. Burešová,viz příloha.

Usnesení: Zastupitelé rozpočtové opatření projednali a schválili. 5-0-0

ad 6) Dodatek č.t/2OL7 k smlouvě č. a8lo2 - odpady SOP. Zastupitelé byli seznámeni s tímto
dodatkem. Jeho předmětem je svoz komunálních odpadů a sběr tříděných odpadů.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a dodatek schválili. 5-0-0

ad 7) Obecně závazná vyhláška č, L/2O76 o místním poplatku za provoz systému shromaždbvání,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku byla
ponechána na S5OKč/poplatník a 3OOKč/poplatník s úlevou. Nově byli od poplatku osvobozeni
novorozenci narozen] v příslušném kalendářním roce.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a vyhlášku schválili. 5-0-0

ad 8} Plán účetních odpisů na rok na rok 2OL7 byl předložen p. Kristýnou Burešovou.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali. 5-0-0

ad 9} Zastupitelům byl předložen návrh členů inventarizační komise.

Předseda: Eva Urbanová

Členové: Aleš Drahokoupil, Kristýna Burešová, lng. Luboš Minařík.

lnventura bude probíhat od 2.1.2017 do L5.L.2017. Kontrola hmotného i nehmotného majetku.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a komisi schválili. 5-0-0

ad 10) Sponzorské dary - sport

a) Vojtěch Klenka

b) JiříVolejník
c) Šamani Benešovice - zast. Tomášem Bělkou, vedoucím oddílu

Návrh: Každému subjektu poskytnout peněžní darve \^ýši 10 000 Kč.

Usnesení: Starosta byl pověřen k vypracování darovacích smluv, dle výše uvedeného návrhu.
Zastupitelé tuto záležitost schválili. 5-0-0

ad 11) Plánované investičníakce v roce2Ot7

a) chodníky (předpokládaná investice 600 000 Kč)

b) hřiště (předpokládaná investice 500 000 Kč)

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projedna.li a schválili. 5-0-0

ad 12) Rozpočet obce na rok2Ot7. Viz příloha. Rozpočet je schodkový.

Usnesení: Zastupitelé schválilischodkorný rozpočet. 6-0-0



ad 13) Zpráva o uplatňování územního plánu Brloh - zastupitelé se seznámlli se Zprávou o
uplatňování územního plánu Brloh. Ze zprávy nevyplynula nutnost provést aktualizaci Územního
plánu Brloh.

Usnesení: Zastupitelé zprávu schválili. 6-0-0

ad 14) Starosta obce seznámilzastupitele i přítomné hosty s investicemiv roce 2016. lnstalace lamp +

elektrifikace hřiště L24 369 Kč.

Celkové náklady na oprava sálu v hostinci U Vavřince činily 588 891,5 Kč (z toho dotace 130.000 Kč)

Výsadba zeleně 54 087 Kč

Zůstatek na obecním účtu ke dni L6.L2.2016 je u KB 4 834 792,24 rč a u Čtvg je 27O 476,44 Kč.

Starosta poděkoval hasičům a zastupitelům za jejich práciv roce 2016.

Usnesení. Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 6-0-0

ad 15) Oslavy obce v roce 2018 se budou konat 23.6. 2018. Byla ustanovena komise přípravných akcí,
která se sejde v lednu 2017 ve složení p. Bc. D. Kaplanová, E. Urbanová, P. Somr, A. Drahokoupil.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 6-0-0

ad 16) Diskuse

P. J. Klenka navrhl, aby v místě před hostincem bylo omezeno parkováníz důvodu otáčeníautobusů.
OÚ neeviduje požadavek dopravce, a proto k realizacidopravního značenínemá důvod.

ad L7| Starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem šťastné a veselé svátky a zasedání
ukončilv ]-9:55 hodin.

Zapisovala: Eva Urbanová

Miroslav Jirka Ověřovatelka: Bc. Drahuše Kaplanová
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