Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 13. 12. 2018 od 18:30 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.
14.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu a ověření zápisů z minulých zasedání
Určení likvidační komise
Zápisy výborů za rok 2018
Určení členů kontrolní skupiny
Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ
Rozpočtové opatření č. 8
Schválení žádosti o dotaci
Rozpočet obce na rok 2019
Projednání obecně závazné vyhlášky
Projednání placení odpadů, svoz bioodpadu
Projednání poplatků za pronájem obecních pozemků
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:40 starostou Janem
Sigmundem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 13/12/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele Michaelu Šimkovou a jako
ověřovatele zápisu Petra Smíška a Ivanu Pešlovou.
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. 13/12/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Miloš Bastl a René Binder.
Hlasování: 9-0-0
3. Určení likvidační komise
Starosta informoval zastupitele o nutnosti určit členy likvidační komise pro správné provedení
inventarizace majetku obce.
Usnesení č. 13/12/18/3 – Členy likvidační komise jsou určeni Jan Dohnal a René Binder.
Hlasování: 9-0-0
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4. Zápisy z výborů za rok 2018
Předseda finančního výboru Ivana Pešlová a předseda kontrolního výboru František Kovář
seznámili zastupitele se zápisy výborů za rok 2018.
Usnesení č. 13/12/18/4 – Zastupitelstvo zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2018
bere na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
5. Určení členů kontrolní skupiny
Starosta informoval zastupitele o potřebě určit členy kontrolní skupiny pro vykonání
veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci v ZŠ a MŠ Dešov.
Usnesení č. 13/12/18/5 – Členy kontrolní skupiny jsou určeni Miloš Bastl a Pavel Navrátil.
Veřejnosprávní kontrola bude v příspěvkové organizaci provedena 22. 1. 2019.
Hlasování: 9-0-0
6. Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ
Starosta ZO předložil střednědobý výhled a rozpočet příspěvkové organizace - Základní školy a
Mateřské školy Dešov na rok 2019.
Usnesení č. 13/12/18/6 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
7. Úprava rozpočtu č. 8
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 13/12/18/7 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
8. Schválení žádosti o dotaci
Starosta zastupitele požádal o schválení podání žádosti o dotaci na vybudování nových dětských
hřišť v obci.
Usnesení č. 13/12/18/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu
117D8210 – podpora obnovy a rozvoje venkova dotačního titulu 117D8210H – podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: 9-0-0
9. Rozpočet obce na rok 2019
Starosta ZO předložil návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Usnesení č. 13/12/18/9 – Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2019.
Hlasování: 9-0-0
10. Projednání obecně závazné vyhlášky
Starosta ZO předložil návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu parkování nákladních automobilů
na veřejných prostranstvích v obci.
Usnesení č. 13/12/18/10 – ZO schvaluje potřebu vydání této vyhlášky. Na příštím zasedání
zastupitelstva bude předloženo přesné znění obecně závazné vyhlášky.
Hlasování: 6-2-1
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11. Projednání placení odpadů, svoz bioodpadu
Starosta zastupitelům předložil vyúčtování nákladů na svoz a ukládání veškerého odpadu v obci
a požádal je o zvážení výše poplatku pro občany na rok 2019.
Dále přednesl návrh na zrušení hnědých kontejnerů na bioodpad z důvodu zdvojení možnosti
uložení bioodpadu, který mohou občané odkládat do kontejnerů přistavených zemědělským
družstvem v okrajových částech obce.
Usnesení č. 13/12/18/11 – ZO rozhodlo ponechat výši poplatku za svoz TKO ve stejné výši.
Zastupitelé rozhodli o zrušení hnědých kontejnerů na bioodpad.
Hlasování: 6-3-0
12. Diskuse
V diskusi byl upřesněn čas vánočního zpívání s punčem, které se uskuteční 23. prosince v Malém
Dešově v 17 hodin a ve Velkém Dešově v 18:30 hodin.
Petr Smíšek zajistí obecní silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen 00:30 před obecním
úřadem.
13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:20 hodin ukončil.

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

V Dešově dne 13. prosince 2018 zapsala Michaela Šimková
Ověřovatelé zápisu: Ivana Pešlová
Petr Smíšek
Starosta obce: Mgr. Jan Sigmund

3

