Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 27. 6. 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: - dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva obce - omluven Jan Dohnal
- účetní obce
- děti ze soutěžního družstva
- občané
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a ocenění soutěžního družstva
Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ
Závěrečný účet obce, DSO a ZŠ
Účetní závěrka obce
Žádosti o odkoupení pozemků
Žádost o povelení průjezdu závodu
Smlouva o zřízení služebnosti
Žádost o zakoupení nového nábytku do ZŠ a MŠ
Úprava rozpočtu č. 2
Zakoupení ledničky pro obec
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ocenění soutěžního družstva
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 místostarostou Zdeňkem
Popem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Starosta na dnešním zasedání také přivítal členy dešovského družstva, které zvítězilo v sobotu
9. června 2018 v soutěžním klání mikroregionu „Obec našim dětem“. Dětem byly předány
medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Děkujeme dětem za skvělou reprezentaci naší
obce.
Usnesení č. 27/6/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele paní Michaelu Šimkovou a jako
ověřovatele zápisu Pavla Bindera a Jaroslava Buriana.
Hlasování: 8-0-0
2. Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Místostarosta přítomné seznámil s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny návrhy na
úpravu. Dále byl předložen zápis z minulého zasedání.
Usnesení č. 27/6/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Ivana Pešlová a František Kovář.
Hlasování: 8-0-0
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3. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Dešov
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Dešov sestavená k 31. 12. 2017 a žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku ve výši
21 848,27 Kč takto: do fondu odměn 9 000,- Kč, do rezervního fondu 12 848,27 Kč.
Usnesení č. 27/6/18/3 – ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Dešov za rok 2017 a zároveň
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 21 848,27 Kč.
Hlasování: 8-0-0
4. Závěrečný účet obce, DSO a ZŠ
Starosta a účetní předložili zastupitelům ke schválení závěrečný účet obce Dešov za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, kde nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zároveň byl předložen ke schválení závěrečný účet Sdružení pro rozvoj obcí
Dešovska za rok 2017 a závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešov.
Usnesení č. 27/6/18/4 – ZO schvaluje závěrečný účet obce Dešov za rok 2017 bez výhrady. ZO
schvaluje závěrečný účet PO za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet DSO za rok 2017.
Hlasování: 8-0-0
5. Účetní závěrka obce
Starosta a účetní předložili zastupitelům ke schválení účetní závěrku obce Dešov.
Usnesení č. 27/6/18/5 – ZO schvaluje účetní závěrku obce Dešov sestavenou k 31. 12. 2017.
Hlasování: 8-0-0
6. Žádosti o odkoupení pozemků
Starosta ZO předložil žádost Marka Soukupa o dokoupení části pozemku p.č. 1467/3 v k.ú. Malý
Dešov pro stavbu rodinného domu. Starosta dále předložil žádost Hany Moltašové o odkoupení
malého pozemku vzadu za zahradou č. 4218 s tím, že obec zároveň odkoupí přední část jejího
pozemku ve veřejném zájmu do svého vlastnictví.
Usnesení č. 27/6/18/6 – ZO schválilo oba prodeje i nákup pozemku, bude vyvěšen záměr obce
o prodeji obecních pozemků.
Hlasování: 8-0-0
7. Žádost o povolení průjezdu závodu
Starosta ZO předložil žádost o povolení průjezdu závodu Lahofer Author Cup přes katastr obce
z důvodů pořádání cyklistického závodu dne 25. srpna 2018 v době od 9:30 do 15:30 hodin.
Usnesení č. 27/6/18/7 – ZO schválilo povolení průjezdu závodu.
Hlasování: 8-0-0
8. Smlouva o zřízení služebnosti
Starosta obce zastupitele informoval o nutnosti podepsat Smlouvu o zřízení služebnosti (věcné
břemeno) se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Usnesení č. 27/6/18/8 – Zastupitelstvo opravňuje starostu k podepsání této smlouvy.
Hlasování: 8-0-0
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9. Žádost o zakoupení nového nábytku do ZŠ a MŠ
Starosta předložil ZO žádost paní ředitelky Dany Popové o zakoupení nového nábytku do ZŠ a
MŠ Dešov . Jedná se o nábytek do šatny základní školy v hodnotě 52 285,- Kč, nábytek do horní
učebny (katedra, lavice a židle) ve výši 48 480,- Kč a dále pak nábytek do mateřské školy (stoly,
židle a poličky) v celkové hodnotě 20 313,- Kč.
Usnesení č. 27/6/18/9 – Zastupitelstvo schvaluje nákup nábytku do ZŠ a MŠ Dešov a zároveň
schvaluje závazný ukazatel ve výši 120 000,- Kč. V rozpočtu obce budou o tuto částku navýšeny
provozní náklady základní a mateřské školy na rok 2018.
Hlasování: 8-0-0
10. Úprava rozpočtu č. 2
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 27/6/18/10 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 8-0-0
11. Zakoupení ledničky pro obec
Starosta předložil návrh na zakoupení druhé ledničky pro pořádání obecních akcí. Stávající
lednice zůstane natrvalo ve výčepu pergoly na fotbalovém hřišti.
Usnesení č. 27/6/18/11 – ZO schvaluje nákup ledničky přibližně v hodnotě 7 500,- Kč.
12. Diskuse
Paní Soňa Dohnalová požádala zastupitele o poskytnutí příspěvku pro jemnické mažoretky na
mistrovství světa konané v Chorvatsku. ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Dále pak zazněl požadavek na pořízení stojanu na kola k základní škole. Tento požadavek bude
v co nejbližší době řešen.
Opět vznikla diskuse na téma nepořádek kolem kontejnerů u kulturního domu. Nepořádek
způsobují občané, kteří se neobtěžují odpad vložit do žlutého kontejneru s malým otvorem (na
ostatních kontejnerových místech v obci je u žlutého kontejneru jenom tento malý otvor a
nepořádek kolem nevzniká) a odpad raději zanechají v igelitových pytlích vedle na zemi, kde
odpad následně roztahají psi a kočky. Okolo takovéhoto nepořádku pak chodí děti do školy a
hrát si na hřiště. Toto je příklad pro naše děti, jak se třídí odpad !!! Opravdu smutné.
Kontejnery od kulturního domu budou tedy přemístěny pod park, aby děti měli čistý životní
prostor a také doufáme, že na takovém místě si už nikdo nedovolí dělat nepořádek - mnoho
oken, mnoho lidí, mnoho očí – nebuďte lhostejní, pomozte udržovat pořádek v obci.
Dále pak bude v obci zřízeno další kontejnerové místo (v lokalitě zvané Dolejka) a takový počet
kontejnerů s plasty už musí potřebám této obce stačit.
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13. 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 27. června 2018 zapsala Michaela Šimková v.r.

Ověřovatelé zápisu: Pavel Binder v.r.
Jaroslav Burian v.r.
Starosta obce: Pavel Karásek v.r.
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