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PřítomnÍ Členové ZO: Pavel Sokol, Veronika Valtová, Petr Buršík, Michal
jana Knopfová, josef Pešta ml., Pavel Chmelík, Ivana Majková

Hôferk,

Nepřítomni - omluveni: Petra Horáková Krausová

Zastupitelstvo obce je usnášeni schopné.
Přítomní hosté: Vlastimil Faina st., Tomáš Brandejs, Jiří Pivoňka, David Lang

Navrže_ný.p.rQg.ram. jednání'
l. Zahájeni, volba předsedajícího, ověřovateiů zápisu a urČení zapisovatele
2. Návrh SDH na zařazeni příspěvku na činnost a na pořízenÍ potřebného vybaveni sboru
do rozpočtu obce na rok 2019
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a jeho schválení
4. Návrh střednědobého výhledu obce na období 2020-2022 a jeho schváleni
5. Návrh strategického rozvojového plánu obce na období 2020-2022 a jeho schválení
6. Návrh na nové hlasování o výši odměn pro Členy KV a FY z dŮvodu chybně navržené
a schválené částky na ustavujÍcÍm zasedání ZO dne 30.11.2018
7. Návrh na schváleni plánu inventarizaci k 31.12.2018 a určeni inventarizačních komisi
8. Návrh plánu fir)ancování obnovy vodovodu a kanalizace obce na roky 2019-2028
a jeho schváleni
9. Návrh na schválení pravomocí starostky obce k provádění rozpočt. změn v r, 2019
10. Návrh na doplněni schváleného záměru na prodej tří stav. parcel u nádraží o výši
minimálni Částky za prodej 1 m2
11. Projednáni návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu na roky
2020-2021 Svazku Domažlicko
12. Projednání žádosti:
a) žádost na zjednáni nápravy na úpravu povrchu MK u RD Čp.11 b) žádost SDH na proplaceni běžných výdajŮ v roce 2018 formou příspěvku na Činnost
13. RŮzné:
a) informace o výplatě akcii ČS Komerční bankou na účet obce
b) seznámení s ceníkem na rok 2019 spol. Rumpold-R - sběr separovaného odpadu
C) seznámení s protokolem o kontrole OSSZ Domažlice
d) seznámení se souhlasem MěÚ Poběžovice, odbor výstavby a Žp, s provedením
ohláŠeného stav. záměru - RD čp.56
e) oznámeni o ukončeni Činnosti firmy PoČetka s.r.o.
f) návrh smlouvy na zapŮjčení mist. pohostinství na soukromou akci
g) projednání podmínek pronájmu bytu nad místním pohostinstvím za přítomnosti
zájemce
14. Diskuze, závěr
BOD 1.
zaháje.ní - zasedání ZO zahájila starostka obce jana Knopfová,
vo|t)a_před$edajÍcÍhQ - návrh Pavla Sokola, aby předsedajÍcÍ byla starostka obce

Hlasováni o návrhu Pavla Sokola:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
předsedajÍcÍ byla B-mi hlasy zvolena jana Knopfová.
Poznámka
- volba předsedajÍcÍho není nutná, pravidlem vždy bylo,
že zasedání předsedá starosta, je-li přítomen. ZO bere na vědomí.
Volba o\LěřQyatejů_zápisu

návrh Pavla Chmelíka
josef Pešta ml.
- návrh Pavla Sokola - Petr Buršík

Hlasování o obou návrzích současně:
Pro: 8 Proti: O
Ldržel(a) se: O
OvČřovateli zápisu byli B-mi hlasy zvoleni josef Pešta ml. a Petr Buršík.
Určeni zapisQ.\/ate|e_- zapisovatelkou byla určena Veronika Valtová,
l ilasováni q nayrbném_prQgmmLLMnám
Starostka začala ČÍSt navržený program, přerušna námitkou
že v úvodu
zasedání má být vždy vznesen dotaz, zda má někdo z přítomných zastupitelŮ výhrady
k zápisu Či usnesení z předchozího jednání ZO,
námitky má a narhuje je
projednat.
Hlasováni o návrhu Pavla Chmelíka:
Pro: 5 Proti: O
Zdržel(a) se: 3 Schváleno 5-ti hlasy.

Námitky
k zápisu ze zasedání ZO Č.2
- bod 7. - hlasováno o opravě zápisu Č.1/2018
- bod 8. l 5 - zapsána "nezávislá" projektantka
ZO bere námitky na vědomi.
Starostka přečetla navržený program jednání a zároveň predložila návrh na dodatečné
7ařazenÍ dalších bodŮ, a sice do'
- bodu 3. Návrh rozpoČtu obce na rok 2019 a jeho schváleni
a) Návrh na zařazení Částky na pořizenÍ nového počítače pro účetní do rozpočtu obce
na rok 2019
b) Upravený rozpoČet MŠ na rok 2019 a návrh na zařazení do rozpočtu obce
- bodu 12, projedr)áni žádosti
c) Žádost SDH o bezplatný pronájem mIstniho sálu na výroční či. schŮzi dne 26.1.2019
- bodu 13, RŮzné
h) Stížnost p.
na firmu
ch) Seznámení s protokolem o výsledku kontroly v MŠ - KÚ PK, odbor školství
i) Seznámení s rozpočtovými změnami Č.13 a 14/2018

H|asování o navrženém programu a dodatečném zařazen' dalších bodŮ:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 1 Schváleno 7-mi hlasy.
BOD 2.

vysvětlil požadavky, hlasováni o návrhu na navýšení paragrafu 5512 Hasiči
o požadovaných 40.000,- kč z pŮvodně plánovaných 20 500,- KČ na konečnou Částku
60,500,- KČ:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 1. Návrh schválen 7-mi hlasy.
BOD 3.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a jeho schváleni
a)
Starostka vysvětlila okolnosti nutnosti pořÍzení, výše cenové nabídky 36.218,- KČ,
hlasovánI o návrhu na zařazení Částky 36,300,- KČ do rozpoČtu obce na rok 2019, a to
navýšením paragrafu 6171 Správa obce z pŮvodních 639.500,- KČ na konečných
675.800,- Kč:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 1 Návrh schválen 7-mi hlasy.

b)
PŮvodněi navržený rozpočet ponížen ředitelkou MŠ o částku 7.800, KČ, hlasování
o návrhu na ponIženi položky 5331 u paragrafu 3111 MŠ z pŮvodních 414.900,- KČ
na konečných 407.100,- kč v rozpoČtu obce na rok 2019:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 1 Návrh schválen 7-mi hlasy.
>- Návrh na schváleni požadavku ředitelky MŠ na použiti rezervního fondu MŠ v případě,
že v roční závěrce k 31,12.2018 přesáhnou náklady výnosy, nutnost schváleni ZO,
hlasováni o návrhu:
Pro: 8 -

Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy.

>S bodem 3. souvisejÍcÍ bod 12. písm. b) programu:

Žádost SDH na proplacení běžných výdajŮ v roce 2018 formou příspěvku na činnost
vysvětlil dŮvody žádosti
- hlasování o návrhu na zařazení částky 5.000,- KČ do rozpoČtu obce na rok 2019, a to
navýšením poloŽky 5222 paragrafu 5512 Hasiči z pŮvodnIch 7.000,- KČ na konečných
12.000,- KČ:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy.
Hlasování o konečné úpravě rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpoČtu obce na rok 2018 byl upraven na nás|edujÍcÍch paragrafech a položkách:
- navýšeni paragrafu 5512 Hasiči z pŮvodních 20.500,- KČ na konečnou Částku 60.500,KČ
- navýšeni paragrafu 6171 Správa obce z pŮvodních 639.500,- KČ na konečných
675.800,- KČ
· poníženi položky 5331 u paragrafu 3111 MŠ z pŮvodnIch 414.900,- KČ na konečných
407.100,- KČ
' navýšení položky 5222 paragrafu 5512 Hasiči z pŮvodních 7.000,- KČ na konečných
12.000,- KČ
RozpoČtové příjmy celkem 3.373 920, KČ
RozpoČtové výdaje celkem 8.954,770,- KČ
Dofinancování z položek:
8115 - 4.180.850,- KČ
8127 - 1.400.000,- KČ

Hlasování o konečné úpravě rozpočtu:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Rozpočet obce na rok 2019 schválen B-mi hlasy.
BOD 4.
Návrh na schválení střednědobého výhledu obce na období 2020-2022
Hlasováni o návrhu:
Pro: 5 -

Proti: O
Zdržel(a) se: 3 střednědobý výhled obce na období 2020-2022 schválen S-ti hlasy,
BOD 5.
Návrh na schválení strategického rozvojového plánu obce na období 2020-2022
Námitka
- návrh strateg. rozv. plánu obce nemusí být uveřejněn před
konečným schválením na úřední desce, jeho schválením lze považovat usneseni
ze zasedání ZO dne 29.11.2018, hlasováni o schválení viz bod 4. zápisu Č.2, schválen
7-mi hlasy.
ZO bere námitku na vědomí.
BOD 6.
výše odměn pro členy KV a FV; chybně navržená a následně i schválená Částka
na ustavujícím zasedání ZO dne 30.11.2018; návrh na hlasováni o novém usneseni:
l) Navrhuje se zrušeni Části "

výborŮ a.... " v posledním bodu usnesení Č.1/2018.

Pro: 6 Proti: O
Zdržel(a) se: 2 Návrh schválen 6-ti hlasy.
2) Navrhuje se schváleni výše odměn pro členy KV a FV v částce 2.350,- KČ hrubého;
odměna bude vyplacena vždy jednorázově ke konci kalendářního roku.
Pro: 6 Proti: O
Zdržel(a) se: 2 Návrh schválen 6-ti hlasy.

BOD 7.
Seznámeni s plánem inventarizaci a se jmenováním inventarizačních komisí; inventariza-·
čni soupisy předá ir)vent. komisím účetní; invent. komise jmenovány ve složeni:
HIK - obec, OÚ, obchod
Předseda
DIK Č.I - SDH
Předseda
DIK Č.II - pohostinství, byt
Předseda
Pro: 6 Proti: O

Zdržel(a) se: 2 -

zo schvaluje plán inventur k 31.12,2018 a složeni inventar. komisí 6-ti hlasy,
BOD 8.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce na roky 2019-2028
a návrh na jeho schváleni:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy.
BOD 9.
Návrh ř)ä schváleni pravomocí starostky obce k provádění rozpoČt, změn v r. 2019
Znění návrhu:
Návrh na schválení pravomocí starostky obce
v souladu s § 102 odst. 2 QÍSřňj a § 99, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisu, k provádění rozpočtových změn v roce 2019 do výše
130,000,-- kč
pro jednotlivou změnu nezávisle na počtu změn a časovém období,
ve kterém se provádí.
Podmínkou je informovat ZO o této provedené změně na jeho nejbližším zasedárú.
Rozpočtová opatřeni se budou dělat jak na paragrafy, tak na položky.
Rozpočtová opatřeni v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případě:
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
" přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředkŮ
vypořádáni transferů
výdaje na odvráceni škod, řešeni živelných pohrom, výdajem stavu nouze
" výdaje, u kterých by prodlení zpŮsobilo Škodu a výdaje, které nezávisí a vŮli
" obce (např. vyúčtování energii)
" zatřiděnÍ přijmŮ a výdajŮ daně z příjmu právnických osob, které platí obec sama
sobě
" technické změny, ke kterým došlo změnou předpisŮ (změny paragrafŮ)
mini pravomoc starostky k těmto úkonŮm neschvalovat.
Hlasování o návrhu na schváleni pravomoci starostky ve výše uvedeném znění:
Pro: 5 Proti: 1
Zdržel(a) se: 2 Návrh schválen S-ti hlasy.
BOD 10.
Návrh na doplněni schváleného záměru na prodej tří stav. parcel u nádraží o výši
minimálni Částky za prodej 1 m2 121,- KČ včetně DPH.
Hlasováni o návrhu:

Pro: 8
Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy.
BOD 11.
Na vědomí.
BOD 12.
a)
Úprava povrchu již dojednána s firmou Praves, návrh na pověření

dohledem

na správné provedeni:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 1 Návrh schválen 7-mi hlasy.
b)
Žádost SDH na proplaceni běžných výdajŮ v roce 2018 formou příspěvku na činnost
Již schváleno viz BOD 2. výše
')
Žádost SDH o bezplatný pronájem rrústniho sálu na výroční či. schŮzi dne 26.1.2019
Hlasování o žádosti:
Pro: 7 Proti: O
ZdrŽel(a) se: 1 Žádosti bylo 7 mi hlasy vyhověno,
BOD 13.
a)"e)
Na vědomi,

f)
ZapŮjčení míst. pohostinství na soukromou akci Návrh

zapŮjčit bezplatně pod podmínkou vytápěni objektu po dobu akce,

Hlasování o návrhu:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy,

g)
Návrh usneseni:
Se zájemcem bude dohodnut termín prohlídky a v případě trvajÍcÍho zájmu o pronájem
bude na dalším zasedání ZO jednáno o náležitostech nájemní smlouvy.
Hlasování o návrhu:
Pro: 8 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh schválen B-mi hlasy.
h)
Stížnost p.

na firmu

Návrh

pověřit místostarostu obce prošetřením stíŽnosti.

Hlasování o návrhu

:

Pro: 4 proti: 1 Zdržel(a) se: 3 Návrh r)eby| schválen.
Poznámka

UŽ se to samé dřive řešilo.

Poznámka
a
:
jak m'mo j'né ze stížnost' vyplývá, stěžovatel již osobně záležitost předal orgánŮm
činným v trestním řÍzenj; bude-li obec těmito orgány k souČinnosti vyzvána, bude
samozřejmě v řešení stíŽnosti nápomocna,
Stěžovatel bude o výsledku hlasování a uvedených skutečnostech k němu vedoucím
vyro7uměn.
ch)
Na vědomi.
i)
Na vědomí.

BOD 14.
Diskuze
- ZO nebude jiné stížnosti také řešit?
- kdo má přistup do kovárny, kdo má klíče?
- klíče mají techničtí pracovníci
- klíče mám já a chodím tam s Luďkem
nemá u obce smlouvu

nezaplatil obci 500,- KČ 7ä kanalizační přípojku, jde tím
občanŮm příkladem, já také nebudu platit za odpady do doby, dokud
přípojku nezaplatí

Závěr
Vzhledem tomu, že byl program 3.veřejného zasedání ZO vyčerpán, starostka zasedání
ukončila v 19:45 hodin již bez přítomnosti Pavla Chmelíka a Ivany Majkové, kteří bez
udáni dŮvodu odešli dříve

Zapsala:

Veronika Valtová
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