Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 2. 2. 2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: - dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva obce

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. 9
Smlouva o pronájmu kontejnerů
Prodej stavebního pozemku
Roční kontrola v ZŠ
Smlouva o zřízení věcného břemene
Oprava střechy KD a chodníku v MD
Limit pokladny
Mzda pro poštovní úřednici
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:10 starostou Pavlem
Karáskem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 2/2/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele pana Zdeňka Popa a jako ověřovatele
zápisu Jana Fialu a Františka Kováře
Hlasování: 9-0-0
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. 2/2/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Jaroslav Burian a Pavel Binder
Hlasování: 9-0-0
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3. Úprava rozpočtu č. 9
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 2/2/18/3 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
4. Smlouva o pronájmu kontejnerů
Starosta ZO předložil návrh smlouvy se společností EKO-KOM o pronájmu kontejnerových
nádob, které budou použity pro další sběrné místo v obci.
Usnesení č. 2/2/18/4 – ZO schválilo podpis této smlouvy.
Hlasování: 9-0-0
5. Prodej stavebního pozemku
Starosta ZO předložil žádosti pana Tomáše Paly o odkoupení stavební parcely č. 2/3 v k.ú. Malý
Dešov. Záměr o prodeji stavebního pozemku byl vyvěšen.
Usnesení č. 2/2/18/5 – ZO rozhodlo žádosti o odkoupení stavebního pozemku vyhovět.
Hlasování: 9-0-0
6. Roční kontrola v ZŠ
Starosta ZO informoval o nutnosti provedení roční veřejnosprávní kontroly v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Dešov za rok 2017.
Usnesení č. 2/2/18/6 – Starosta pověřil vedoucím kontrolní skupiny pana Jana Fialu a jako
členy kontrolní skupiny jmenoval pana Pavla Bindera a paní Michaelu Šimkovou.
Hlasování: 9-0-0
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta předložil návrh smlouvy se společností E.ON o zřízení věcného břemene na parcele
č. 1444/8 v k.ú. Malý Dešov.
Usnesení č. 2/2/18/7 – ZO se zřízením věcného břemene na této parcele souhlasí.
Hlasování: 9-0-0
8. Oprava střechy KD a chodníku v MD
Starosta obce ZO navrhl možnost opravy střechy kulturního domu a chodníku v Malém Dešově.
Usnesení č. 2/2/18/8 – ZO souhlasí s možností opravy a žádá vyhotovení cenové nabídky. Obě
akce bude možné v letošním roce využít na dotace POV.
Hlasování: 9-0-0
9. Limit pokladny
Účetní předložila ZO návrh na vyjímečné zvýšení limitu pro pokladnu v období vybírání místních
poplatků. Důvodem je zbytečný odvod peněz na bankovní účet a opětovný výběr pro potřeby
výplaty mezd.
Usnesení č. 2/2/18/9 – Zastupitelé stanovili výši vyjímečného limitu pro pokladnu ve výši
80 000,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
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10. Mzda pro poštovní úřednici
Starosta předložil ZO návrh na platový výměr pro poštovní úřednici, která je od 1. února 2018
zaměstnancem obce, která provozuje Poštu Partner.
Usnesení č. 2/2/18/10 – Zastupitelé rozhodli o polovičním úvazku, kde čistá měsíční mzda
bude činit cca 12 000,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
11. Diskuse
Starosta ZO informoval o žádosti Záchranné stanice Pavlov o finanční podporu pro
handicapované živočichy. ZO žádost zamítlo.
12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hodin ukončil.

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

V Dešově dne 2. února 2018 zapsal Zdeněk Pop v.r.

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