Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 5. 2. 2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: - dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva obce
- omluven Miroslav Vaněk
- účetní obce
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu a ověření zápisů z minulých zasedání
Seznámení s dotacemi
Kritéria výběru pro nájemce bytů
Návrh na koupi nového výčepního zařízení
Využití dotace POV
Rozpočtové opatření č. 9
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 starostou Janem
Sigmundem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 5/2/19/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele Michaelu Šimkovou a jako ověřovatele
zápisu Pavla Navrátila a Františka Kováře.
Hlasování: 8-0-0
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. 5/2/19/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Ivana Pešlová a Petr Smíšek.
Hlasování: 8-0-0
3. Seznámení s dotacemi
Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádosti na sběrná místa v obci z SFŽPa dále o
možnosti dotace z Kraje Vysočina na hospodaření v lesích.
Usnesení č. 5/2/19/3 – ZO schvaluje podání žádosti o dotace na sběrná místa v obci v rámci
104. výzvy Státního fondu životního prostředí.
ZO schvaluje podání žádosti o dotace z Kraje Vysočina - Hospodaření v lesích 2019.
Hlasování: 8-0-0
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4. Kritéria výběru pro nájemce bytů
Starosta zastupitele informoval o nutnosti stanovení kritérií při výběru nájemců do nových
obecních bytů.
Usnesení č. 5/2/19/4 – ZO navrhuje upřednostnit mladé rodiny s malými dětmi, které budou
umístěny do ZŠ a MŠ Dešov a rodiny, které plánují výstavbu rodinného domu v obci. Každá
žádost bude posuzována individuálně na základě vyplněného dotazníku, který bude zveřejněn
na webových stránkách obce.
Hlasování: 8-0-0
5. Návrh na koupi nového výčepního zařízení
Starosta informoval zastupitele o potřebě zakoupení nového výčepního zařízení do kulturního
domu. Stávající výčep je zastaralý a nevyhovuje potřebám větších kulturních akcí.
Usnesení č. 5/2/19/5 – ZO souhlasí se zakoupením nového výčepního zařízení do KD.
Hlasování: 8-0-0
6. Využití dotace POV
Starosta ZO předložil návrh na využití dotací z programu Podpory obnovy venkova na úpravu
parku ve Velkém Dešově.
Usnesení č. 5/2/19/6 – Zastupitelé souhlasí s využitím dotací POV na úpravu parku s využitím
prostředků na umístění pamětní desky k 100. výročí založení republiky.
Hlasování: 8-0-0
7. Úprava rozpočtu č. 9
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 5/2/19/7 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 8-0-0
8. Diskuse
V diskusi byl přednesen návrh na využívání klubovny u kulturního domu. Zastupitelé souhlasí
s předáním nových klíčů jedné zodpovědné osobě.
Dále bylo navrženo, že parkování nákladních automobilů v obci bude řešeno osazením
dopravních značek v místě, kde tyto problémy vznikají.
Místostarosta Petr Smíšek zastupitele informoval o zajištění a průběhu příprav dětského
karnevalu a požádal o pomoc při organizaci karnevalu, který se uskuteční v neděli 17. 2. 2019.
9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:00 hodin ukončil.

Poznámka: Zápis výsledků hlasování zastupitelstva obce: Pro-Proti-Zdržel se
V Dešově dne 5. února 2019 zapsala Michaela Šimková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Navrátil
František Kovář
Starosta obce: Mgr. Jan Sigmund
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