Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 8. 11. 2018 od 18:00 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.
13.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu a ověření zápisů z minulých zasedání
Seznámení s rozpracovanými akcemi
Nařízení inventarizace
Podpisové vzory
Zastupování v mikroregionu
Kompetence starosty
Rozpočtové opatření č. 7
Ceny obecních pozemků
Podpis smlouvy na výstavbu bytů
Určení zástupců do školské rady
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:10 starostou Janem
Sigmundem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 8/11/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele paní Michaelu Šimkovou a jako
ověřovatele zápisu Miloše Bastla a Reného Bindera.
Hlasování: 9-0-0
2. Schválení programu a ověření zápisů z minulých zasedání
Starosta přítomné seznámil s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny návrhy na
úpravu. Dále byl předložen zápis z minulého zasedání.
Usnesení č. 8/11/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápisy z minulého a ustavujícího
zasedání zastupitelstva, které ověřili Jan Dohnal, Ivana Pešlová a Miroslav Vaněk.
Hlasování: 9-0-0
3. Seznámení s rozpracovanými akcemi
Na žádost zastupitelů je starosta seznámil o akcích, které v obci právě probíhají a které schválilo
minulé zastupitelstvo včetně současného stavu výstavby bytů ze starého obecního úřadu.
Usnesení č. 8/11/18/3 – ZO bere informace o rozpracovaných akcích na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
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4. Nařízení inventarizace
Starosta obce nařizuje provedení inventarizace majetku obce Dešov tak, aby celá inventarizace
byla ukončena 11. ledna 2019.
Usnesení č. 8/11/18/4 – Zastupitelstvo bere nařízení inventarizace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
5. Podpisové vzory
Starosta předložil ZO návrh na schválení podpisových vzorů.
Usnesení č. 8/11/18/5 – ZO schvaluje podpisové vzory pro Mgr. Jana Sigmunda a Petra Smíška.
Hlasování: 9-0-0
6. Zastupování v mikroregionu
Starosta ZO požádal o pověření zastupování obce v Moravskobudějovickém mikroregionu.
Usnesení č. 8/11/18/6 – Zastupitelé pověřují starostu Jana Sigmunda zastupováním obce
v mikroregionu.
Hlasování: 9-0-0
7. Úprava rozpočtu č. 7
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 8/11/18/7 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
8. Kompetence starosty
Starosta zastupitele požádal o udělení kompetence k drobným nákupům.
Usnesení č. 8/11/18/8 – ZO schvaluje kompetenci starosty Jana Sigmunda do výše 20 000,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
9. Ceny obecních pozemků
Starosta ZO předložil návrh na změnu ceny při prodeji obecních pozemků, který doposud činil
20,- Kč za m2.
Usnesení č. 8/11/18/9 – ZO schvaluje cenu prodeje obecních pozemků za 1m2 – 25,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
10. Podpis smlouvy na výstavbu bytů
Starosta ZO předložil smlouvu na výstavbu obecních bytů ze starého obecního úřadu.
Usnesení č. 8/11/18/10 – ZO schvaluje kompetenci starosty k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 9-0-0
11. Určení zástupců do školské rady
Starosta požádal zastupitele o výběr zástupců do školské rady.
Usnesení č. 8/11/18/11 – ZO schvaluje jako zástupce do školské rady Pavla Navrátila a Reného
Bindera.
Hlasování: 9-0-0
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12. Diskuse
Starosta dal podnět k vydání vyhlášky o zákazu parkování nákladních automobilů v obci. Tato
možnost byla prozatím zastupitelstvem odložena.
Opět se řešil problém s kontejnery na plasty a třídění odpadu v obci.
Starosta požádal zastupitele o zjištění možnosti opravy hodin na kapli ve VD a osvětlení kaple.
Dále starosta pověřil Miroslava Vaňka opravami a zajišťováním případných výpadků elektrické
energie v obci.
Na podnět starosty proběhne odstranění suchých topolů na potoce za obcí a řešení problematiky
vzrostlých stromů v obci odborným pracovníkem.
13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:40 hodin ukončil.

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

V Dešově dne 8. listopadu 2018 zapsala Michaela Šimková v.r.
Ověřovatelé zápisu: Miloš Bastl v.r.
René Binder v.r.
Starosta obce: Mgr. Jan Sigmund v.r.
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