Obecní úřad Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Vrchoslavice
Česká republika

Telefon: 582 386 081 , 606 318 410
Fax: 582 386 836
E-mail: obec@vrchoslavice.cz
Číslo účtu: 3020701/0100

USNESENÍ Č. 4
ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
konaného dne 10.5. 2012 v 18.30 hod. na obecním úřadu
z jednání byl pořízen zvukový záznam
1. Zahájení jednání

program jednání ZO:
1. Zahájení jednání
2. Projednání námitek proti zápisu z předešlých ZO a jejich schválení
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
4. Činnost RO
5. Informace o přijetí mandátu člena ZO a složení slibu
6. Informace o průběhu kontroly z MMR na Zamlýní.
7. Projednání, odměn radním a místostarostovi
8. Projednání žádosti o vyplacení jednorázové odměny panu Jiřímu Řezáčovi
9. Projednání žádosti proplacení cestovních náhrad panu Jiřímu Řezáčovi
10. Projednání aktualizace žádosti MŠ na nové skříňky a podlahu v šatně a předsíni
11. Projednání žádosti oddílu kopané o finanční příspěvky
12. Projednání pronájmu obecního rybníku „Lopaťák“ rybářům, stanovení podmínek pronájmu
13. Projednání podání žádosti na MAS (zeleň, hřbitov)
14. Projednání doplnění smlouvy na cyklostezku (Němčice)
15. Výroční zpráva hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice
16. Výsledek inventarizace
17. Výsledek hospodaření
18. Závěrečný účet obce za rok 2011
19. Rozpočtové opatření č.1
20. Rozpočtové opatření č.2
21. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro SDH
22. Projednání změny odpovědné osoby za vytvoření změny územního plánu
23. Žádost na snížení (prominutí) poplatku za stočné
24. Projednání problému s uložením bioodpadu a se vznikem černých skládek stavební suti
25. Diskuze
26. Závěr
Usnesení ZO01/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 4/2012.
2. Projednání námitek proti zápisu z předešlých ZO a jejich schválení

Usnesení ZO02/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo zápisy č. 2/2012 a 3/2012.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
4. Činnost RO
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5. Informace o přijetí mandátu člena ZO a složení slibu

ZO bere na vědomí nástup náhradníka paní Mgr. Ilony Vašinové
ZO bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce Vrchoslavice paní Mgr. Ilony
Vašinové, Vrchoslavice, Dlouhá Ves č.p. 40, dle §69, zákona č.128 o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
6. Informace o průběhu kontroly z MMR na Zamlýní.

ZO bere na vědomí celou zprávu.
7. Projednání, odměn radním a místostarostovi

Usnesení ZO 03/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo odměny zastupitelům s účinností od 1.6.2012 takto:
- místostarosta obce Tomáš Zmeškal - 16. 640,- Kč
- člen rady obce Eva Bašková - 1.120,-Kč, Jan Zimen - 1.120,-Kč,Daniel Svačina - 1.120,-Kč
- předsedkyně finančního výboru Bc. Jaroslava Adamcová - 880,-Kč
8. Projednání žádosti o vyplacení jednorázové odměny panu Jiřímu Řezáčovi

ZO bere na vědomí žádost pana Řezáče ale na základě stanoviska Odboru dozoru a kontroly
veřejné zprávy a zákona o obcích konstatuje, že nemůže vyplatit odměnu jednorázově, nýbrž
postupně v obvyklých výplatních termínech.
9. Projednání žádosti proplacení cestovních náhrad panu Jiřímu Řezáčovi

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
10. Projednání aktualizace žádosti MŠ na nové skříňky a podlahu v šatně a předsíni

Usnesení ZO 04/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo:
dotaci ZŠ a MŠ Vrchoslavice na šatní skříně a opravu podlahy ve výši 18.128,54Kč
11. Projednání žádosti oddílu kopané o finanční příspěvky

Usnesení ZO 05/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout účelovou dotaci TJ Sokol Vrchoslavice-oddíl kopané
na dokončení oplocení okolo areálu hřiště, na opravu a dokončení zábran za brankami s tím,
že po ukončení celé akce bude obci předána závěrečná zpráva s vyúčtováním celé účelové
dotace a na dětské hřiště bude umožněn přístup rodičů s kočárky tak, aby se nemusela
překonávat překážka ve vstupní bráně (bude odemčená celá přední nebo zadní brána).
Příspěvek bude poskytnut po vyhodnocení závěrečné zprávy.
Usnesení ZO 06/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout účelovou dotaci TJ Sokol Vrchoslavice-oddíl kopané
na akci "Rockový mlýn ve výši 10.000,-Kč
12. Projednání pronájmu obecního rybníku „Lopaťák“ rybářům, stanovení podmínek pronájmu

Usnesení ZO 07/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem rybníku Lopata. Nabídka pro uchazeče bude
vyvěšena po dobu 14 dní s podmínkou - rybník bude veřejnosti přístupný a nájemce
zabezpečí pravidelné sečení travního porostu do vzdálenosti 20m od vodní plochy (tam kde je
to možné). Pronájem dostane nejlepší nabídka. V letošním roce bude rybník pronajat na
zkoušku bez sekání trávy, která je ještě zabezpečována investorem.
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13. Projednání podání žádosti na MAS (zeleň, hřbitov)

Usnesení ZO 08/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo realizovat projekt nové zeleně spolu s projektem výměny
chodníku na hřbitově v rámci dotace SZIF cestou MAS Fiche č. 5 – Veřejná prostranství.
14. Projednání doplnění smlouvy na cyklostezku (Němčice)

Usnesení ZO 09/04/2012:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o společné údržbě cyklostezky s formulaci bodu č. 1
kap. V. takto: Účastníci odpovídají, každý samostatně na svém k.ú., za vady, škodu a
prodlení vzniklé při údržbě cyklostezky.
15. Výroční zpráva hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice

ZO bere Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice za rok 2011 na vědomí.
16. Výsledek inventarizace

ZO obce Vrchoslavice bere na vědomí zprávu u výsledku inventarizace majetku za rok 2011
17. Výsledek hospodaření

Usnesení ZO 10/04/2012.:
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce ve výši 1 087 573,40 Kč a jeho
převedení z účtu 431 po odečtení daňové povinnosti za rok 2011 na účet 432
18. Závěrečný účet obce za rok 2011

Usnesení ZO 11/04/2012
ZO schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011.
19. Rozpočtové opatření č.1

Usnesení ZO 12/04/2012
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
20. Rozpočtové opatření č.2

Usnesení ZO 12/04/2012
ZO pověřilo RO přijetím rozpočtové opatření č. 2 , pokud to bude nutné po výzvě FU k
úhradě odvodu do státního rozpočtu a penále vyměřené finančním úřadem za nedodržení
rozhodnutí o dotaci na výstavbu klubovny Zamlýní v max. výši 186 000 Kč. Prostředky
budou v případě potřeby přesunuty z paragrafu 2219 – pozemní komunikace a zastupitelé
budou před jednáním RO E-mailem informováni.
21. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro SDH

Usnesení ZO 13/04/2012
ZO schválilo přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (spoluúčast obce
29 000,-Kč).
ZO schválilo spolufinancování příspěvku z rozpočtu obce
ZO schválilo smlouvu o příspěvku
vše dle dle č.j. KÚOK/3492/2012/KH
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22. Projednání změny odpovědné osoby za vytvoření změny územního plánu

Usnesení ZO 14/04/2012
ZO obce schválilo odvolání Jiřího Řezáče jako osoby odpovědné za vytvoření změny
územního plánu a jmenování Ing. Dušana Svozílka, jako nové osoby odpovědné za vytvoření
změny územního plánu.
23. Žádost na snížení (prominutí) poplatku za stočné

Usnesení ZO 15/04/2012
ZO obce schválilo snížit stočné panu Borošovi na poměrnou část používání kanalizace od
listopadu 2012 a to na částku 150,-Kč
24. Projednání problému s uložením bioodpadu a se vznikem černých skládek stavební suti

Ve Vrchoslavicích dne 10. 5. 2012

starosta obce

místostarosta obce

