Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 12. 4. 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: - dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva obce
- účetní 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. 1
Změna č.2 Územního plánu Dešov
Opravy v základní škole
Oprava chodníku Malém Dešově
Oprava střechy na kulturním domě
Oprava pomníku T. G. Masaryka
Prodej malotraktoru VARI
Oprava hráze požární nádrže
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. 12/4/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele paní Michaelu Šimkovou a jako
ověřovatele zápisu Jana Popa a Jana Dohnala
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. 12/4/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Jan Fiala a František Kovář
Hlasování: 9-0-0

1

Obec Dešov

3. Úprava rozpočtu č. 1
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 12/4/18/3 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
4. Změna č. 2 Územního plánu Dešov
Starosta zastupitelstvu obce předložil návrh změny Územního plánu č. 2 - zkráceným postupem.
Usnesení č. 12/4/18/4 – Zastupitelstvo obce Dešov schvaluje pořízení změny č. 2 Územního
plánu Dešov zkráceným postupem podle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění. ZO schvaluje obsah změny č. 2 Územního plánu
Dešov dle předloženého návrhu.
Hlasování: 9-0-0
5. Opravy v základní škole
Starosta ZO předložil návrh na opravu stropu, podlahy a elektrické rozvody v 1. třídě základní
školy, která proběhne letos v prázdninových měsících.
Usnesení č. 12/4/18/5 – ZO rozhodlo o provedení oprav v základní škole.
Hlasování: 7-1-1
6. Oprava chodníku
Starosta ZO předložil cenovou nabídku na opravu chodníků v Malém Dešově od č.p. 156 do 165 a
před č.p. 162 a 164. Na opravu chodníků bude použita dotace POV ve výši 127 000,- Kč.
Usnesení č. 12/4/18/6 – ZO schválilo cenovou nabídku na opravu chodníků v Malém Dešově,
která se uskuteční během letošního roku.
Hlasování: 9-0-0
7. Oprava střechy na KD
Starosta předložil ZO dvě cenové nabídky na opravu střechy kulturního domu.
Usnesení č. 12/4/18/7 – ZO vybralo jednu cenovou nabídku a rozhodlo o provedení opravy
střechy na kulturním domě, která bude realizovaná do konce září letošního roku.
Hlasování: 9-0-0
8. Oprava pomníku T. G. Masaryka
Starosta obce ZO informoval o nutnosti opětovného obnovení nápisu (písmena opakovaně
z desky odlupují nenechavé děti) na pomníku T. G. Masaryka v parku ve Velkém Dešově.
Usnesení č. 12/4/18/8 – ZO pověřilo starostu zjištěním podrobných informací o možnostech a
cenách obnovení nápisu na pomníku.
Hlasování: 9-0-0
9. Prodej malotraktoru
Pan Pavel Binder předložil ZO žádost o odkoupení, obcí již nepoužívaného, malotraktoru VARI.
Usnesení č. 12/4/18/9 – Zastupitelé stanovili výši prodeje malotraktoru na 10 000,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
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10. Oprava požární nádrže
Starosta ZO informoval o možnostech opravy hráze požární nádrže ve Velkém Dešově.
Usnesení č. 12/4/18/10 – Zastupitelé o opravě rozhodnou až po učinění cenové nabídky.
Hlasování: 9-0-0
11. Diskuse
Starosta ZO informoval o sobotním výlovu obecních ryb z družstevního rybníka Starák a požádal
zastupitele o pomoc při výlovu.
Pan Jan Fiala vyzval zastupitele k řešení situace o hospodaření na obecním pozemku parcelní
číslo 4480/1, kde činností pana Františka Pánka vzniká nepořádek. Starosta do příštího zasedání
zjistí možnosti řešení této situace.
12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:30 hodin ukončil.

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

V Dešově dne 12. dubna 2018 zapsala Michaela Šimková v.r.

Ověřovatelé zápisu: Jan Pop v.r.
Jan Dohnal v.r.
Starosta obce: Pavel Karásek v.r.

3

