OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 8. 2014
Přítomni : Ing. Pavel Pekař, p. Ivan Malík, p. Karel Valenta, p. Ing. Jana Geršiová
Omluveni : p. Petr Veselý, p. Zbyněk Hroudný, p. Dana Waisová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh a schválení rozpočtového opatření č. 3
Zrušení OZV č. 1/2014 vydáním OZV č. 2/2014
Vydání nařízení obce č. 3/2014 o zákazu podomního prodeje
Návrh a schválení smlouvy na projektovou činnost při výstavbě kanalizace a ČOV
Žádosti občanů
Různé
Diskuse
Závěr

ad 1) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval zapisovatelkou zápisu p. Hanu Řezáčovou a
ověřovatele zápisu: p. Ing. Janu Geršiovou a p. Karla Valentu
hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO schvaluje ověřovatele zápisu
ad 2) Pan starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3
Pan starosta seznámil ZO se žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice o posílení
rozpočtu – položku oprava a údržba o 380.000,- Kč potřebných na vybudování nájezdové a
výtahové plošiny pro vozíčkáře, umístěného ve speciální třídě. Jedná se o dokrytí rozpočtu
příspěvkové organizace, ostatní náklady budou čerpány z investičního fondu.
Proto bylo navrženo předložený návrh rozpočtového opatření č. 3 navýšit v paragrafu 3119
o 380.000,- Kč.
hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice o navýšení rozpočtu
o částku 380.000,- Kč.
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 s navýšením o 380.000,- Kč na
paragrafu 3119.
Příloha: návrh rozpočtového opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 3 s navýšením na paragrafu 3119 o 380.000,- Kč
Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice o navýšení rozpočtu

ad 3) Pan starosta přednesl návrh na zrušení OZV č. 1/2014 vydáním OZV č. 2/2014.
Dle metodiky ministerstva vnitra nemůže zákaz prodeje být vydán formou OZV, ale nařízením
obce. Proto starosta navrhuje ZO zrušit tuto OZV č. 1/2014 vydáním OZV č. 2/2014.
hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zrušení OZV č. 1/2014 vydáním OZV č. 2/2014.
Příloha: email z ministerstva vnitra

ad 4) Pan starosta seznámil ZO s návrhem nařízení obce č. 3/2014 o zákazu podomního
prodeje na území obce Vlasatice.
hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje vydání nařízení obce č. 3/2014 o zákazu podomního prodeje na
území obce Vlasatice.
Příloha: nařízení obce č. 3/2014 o zákazu podomního prodeje na území obce

ad 5) Pan starosta přednesl návrh smlouvy o dílo na projektovou činnost při výstavbě
kanalizace a ČOV s firmou RATIFICO s.r.o. Praha, Na Zátorce 339/10
hlasováno: 3/0/1
Ing. Jana Geršiová se zdržela hlasování.
Pro uvedený návrh nehlasoval potřebný nadpoloviční počet všech členů ZO dle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, proto usnesení nevzniká.
Příloha: návrh smlouvy o dílo s firmou FATIFICO s.r.o. Praha

ad 6) Žádosti občanů:
Pan starosta přednesl návrh záměru prodeje pozemků s předkupním právem zapsaným ve
prospěch obce. Jedná se o pozemky v lokalitě „U hřiště“, pozemky:
5278/8 o výměře 917 m2 za cenu 50,- Kč/m2, kupující p. Hubáček Jan a
5309/2 o výměře 771 m2 za cenu 50,- Kč/m2, kupující p. Malík Tomáš
hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků s předkupním právem ve prospěch obce:
Pozemek p. č. 5278/8 o výměře 917 m2 za cenu 50,- Kč / m2, kupující Hubáček Jan
Pozemek p. č. 5309/2 o výměře 771 m2 za cenu 50,- Kč / m2, kupující Malík Tomáš
žádost paní Králové Naděždy, Vlasatice 394 – žádost o prodej pozemku p. č. 8397/2 orná půda,
o celkové výměře 491 m2, za cenu: 12,96 Kč/m2 a pozemku p. č. 8399 zahrady, o celkové výměře
1.261 m2, za cenu 12,96 Kč/m2.

hlasováno: 4/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků:
p. č. 8397/2 orná půda, o celkové výměře 491 m2, za cenu 12,96 Kč/m2 a
p. č. 8399 zahrady, o celkové výměře 1.261 m2, za cenu 12,96 Kč/m2 paní Králové Naděždě
-

žádost o pronájem nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží č. p. 149 JUDr. Ivanou Lorenzovou

ZO bere na vědomí.
ad 7) Pan starosta předložil ZO zadávací dokumentaci k otevřenému řízení na veřejnou zakázku
Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Vlasatice.
ZO bere na vědomí.
Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil toto zasedání.

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.05 hod.

Ve Vlasaticích dne 3. 9. 2014

Ukončení zasedání zastupitelstva: 18.50 hod.

......................................................
ing. Pavel Pekař - starosta obce
Zápis ověřili :
Ing. Jana Geršiová

................................

Karel Valenta

................................

Zapsala: Řezáčová Hana ……………………

