Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 27. 9. 2017 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: - dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva obce
- omluveni Jan Fiala, Jan Pop
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Úprava rozpočtu č. 5
Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON
Výlov obecního rybníka
Žádost o pronájem nebytových prostor
Obecně závazné vyhlášky
Setkání se seniory
Žádost o finanční dar
Nařízení inventarizace
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 starostou Pavlem
Karáskem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 27/9/17/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele Zdeňka Popa a jako ověřovatele zápisu
Jana Fialu a Františka Kováře.
Hlasování: 7-0-0
2. Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Starosta přítomné seznámil s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny návrhy na
úpravu. Dále byl předložen zápis z minulého zasedání.
Usnesení č. 27/9/17/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřil Zdeněk Pop.
Hlasování: 7-0-0
3. Úprava rozpočtu č. 5
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 27/9/17/3 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 7-0-0
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4. Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON
Starosta ZO předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
umístění distribuční soustavy zemního kabelového vedení VN a za účelem jejího provozování.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 9 000,- Kč.
Usnesení č. 27/9/17/4 – ZO schvaluje podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: 7-0-0
5. Výlov obecního rybníka
Starosta informoval o nutnosti vylovení obecního rybníka v Malém Dešově.
Usnesení č. 27/9/17/5 – ZO stanovilo datum výlovu obecního rybníka na 14. října 2017.
Hlasování: 7-0-0
6. Žádost o pronájem nebytových prostor
Starosta předložil žádost pana Marka Soukupa o pronájem nebytových prostor v přízemí
obecního úřadu o rozloze 111 m2, který bude využíván jako sklad elektrospotřebičů a kanceláře
potřebné k jejich distribuci.
Usnesení č. 27/9/17/6 – ZO schválilo pronájem nebytového prostoru ve výši 2400,-Kč měsíčně.
Hlasování: 7-0-0
7. Obecně závazné vyhlášky
Starosta předložil návrhy obecně závazných vyhlášek ke schválení:
1/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2017 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2017 – o místním poplatku ze psů
4/2017 – o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
5/2017 – požární řád obce
6/2017 – o nočním klidu
Usnesení č. 27/9/17/7 – ZO schválilo obecně závazné vyhlášky v plném rozsahu a bez výhrad.
Hlasování: 7-0-0
8. Setkání se seniory
Starosta ZO informoval o nutnosti stanovit termín pro každoročně pořádané setkání se seniory.
Usnesení č. 27/9/17/8 – ZO stanovilo termín tohoto setkání na 3. listopadu 2017.
Hlasování: 7-0-0
9. Žádost o finanční dar
Starosta informoval zastupitele o žádosti obecně prospěšné společnosti DIANA o finanční
příspěvek na nákup nového počítače, nábytek do prostor pro pravidelné setkávání pečovatelek a
rodinných příslušníků klientů nebo na zakoupení pomůcek pro výkon terénních služeb.
Usnesení č. 27/9/17/9 – ZO žádost o finanční dar zamítlo. Tyto příspěvky poskytuje od
letošního roku za všechny obce Moravskobudějovický mikroregion.
Hlasování: 0-5-2
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10. Nařízení inventarizace
Starosta obce nařizuje provedení inventarizace majetku obce Dešov tak, aby celá inventarizace
byla ukončena 12. ledna 2018.
Usnesení č. 27/9/17/10 – ZO bere nařízení inventarizace na vědomí.
Hlasování: 7-0-0
11. Diskuse
Diskuse proběhla k výše uvedeným bodům tohoto zasedání.
12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:15 hodin ukončil.

Poznámka: Zápis výsledků hlasování zastupitelstva obce: Pro-Proti-Zdržel se

V Dešově dne 27. září 2017 zapsal Zdeněk Pop v.r.

Ověřovatelé zápisu: Jan Fiala v.r.
František Kovář v.r.
Starosta obce: Pavel Karásek v.r.

3

