Zápis ze zasedání ZO dne 8. 3. 2017
Přítomni: V. Lundák, , Ing. J. Blahna, , P. Bobková, M. Plavec, V. Tesárek ,
J. Poslušný
Omluveni: M. Plavcová
Program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 2/2017
4. Poplatky za připojení ke kanalizaci
5. Projednání nájemní smlouvy na prodejnu potravin
6. Projednání žádosti na odkoupení pozemku 467/1, díl o výměře 35 m2
7. Směrnice k určení pravomocí starosty k rozpočtovým opatřením
8. Rozpočtové opatření č.1.
9. Diskuze, různé
10. Usnesení, závěr

Ad. 1.: Zasedání zahájil starosta p. Lundák. Sdělil, že členové ZO jsou přítomni. Poté určil
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání - Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Blahna, P. Bobková
Zápis provede p. H. Tesárková
Přijato bez připomínek.
Starosta p. Lundák se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
Ad.2.: Starosta V. Lundák předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se
přítomných, zda chce někdo program doplnit či některý z navržených bodů vypustit. Starosta
nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.9/2017: ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO Obory.
Ad.3.: Starosta vyzval člena Kontrolního výboru (KV), aby podal zprávu o kontrole plnění
usnesení ZO.
Člen KV J. Poslušný sdělil, že KV na svém zasedání provedl kontrolu plnění usnesení a vše
bylo splněno.
Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě KV mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta nechal o přijetí zprávy hlasovat.
ZO bere zprávu na vědomí.
Ad.4: H. Tesárková seznámila ZO Obory s poznatky ze školení účetních, konaného pod
záštitou Dobrovolného svazku obcí. Ze školení vyplynula nutnost účetního vyrovnání
poplatků za připojení ke kanalizaci u budov v majetku obce Obory a u přípojek s věcným
břemenem.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.10/2017: ZO Obory pověřuje Ing. J. Blahnu vypracováním smluv, řešících
připojení ke kanalizaci na pozemcích s věcným břemenem.

Ad.5: V. Lundák seznámil ZO Obory se zněním nájemní smlouvy na pronájem prodejny
potravin v obci.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.11/2017: ZO schvaluje nájemní smlouvu na prodejnu potravin od 1.4.2017
s p. Věrou Brzobohatou.

Ad.6: V. Lundák seznámil ZO Obory se žádostí p. L. Burianové na odkoupení pozemku 467/1,
díl o výměře 35 m2 ( pozemek v osadě Vápenice).
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.12/2017: ZO Obory schvaluje prodej pozemku 467/1, díl o výměře 35 m2,
p.L.Burianové za cenu 100,-Kč/m2.
Ad.7: H. Tesárková seznámila ZO Obory s novou Směrnicí k určení pravomocí starosty
k rozpočtovým opatřením. Jedná se o stanovení rozsahu provádění jednotlivých
rozpočtových opatření, kterými je pověřen starosta obce.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.13/2017: ZO Obory schvaluje Směrnici k určení pravomocí starosty
k rozpočtovým opatřením.
Ad.8: V. Lundák seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č.1 a č.2. Jedná se o běžné příjmy a
výdaje, viz.příloha).
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.14/2017: ZO Obory bere na vědomí RO č.1 a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.

Ad.9.: Diskuze: V. Tesárek – zakoupení traktoru, určeného k posypu cest v obci
- Cenové nabídky u zachovalého stroje od 300.00,- do 350.000,Kč
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.15/2017: ZO Obory schvaluje zakoupení traktoru k posypu v obci Obory a
pověřuje tímto p. V. Tesárka v cenové relaci 350.000,-Kč.
V. Lundák – oprava střechy na prodejně potravin
- nabídka firmy M. Vybíral na klempířské a pokrývačské práce, včetně dodaného
materiálu
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č.16/2017: ZO Obory schvaluje Cenovou nabídku firmy M. Vybíral na klempířské a
pokrývačské práce, včetně dodaného materiálu.

V. Tesárek – vybavení kabin SK Obory, zajistí V. Tesárek
J. Blahna – proběhla prohlídka technického stavu stodoly, která by měla sloužit k uložení
hasičské a obecní techniky
- katastrofální stav
- možnost použití peněz od KÚ Stř.kraje
- další jednání dle nabídky stavební firmy
J. Poslušný, H. Tesárková – obnova hasičské techniky – oslovit Sbory SDH, které obdrželi
dotace na novou techniku
- 29.4.2017 se bude konat Okrsková soutěž v požárním sportu
25. okrsku na hřišti v Oborách
!!! SDH Obory schválilo zapůjčování Party stanu za cenu 200,- Kč obyvatelům obce Obory.
Zájemci se nahlásí u p .J. Panise !!!
-

SDH Obory odsouhlasil zakoupení vybavení do Party stanu, 3x
set stolu a lavic

V. Lundák – zametení cest v obci
J .Blahna – ČEZ – Oranžové hřiště – podání žádosti o dotaci

Ověřili:
Ing. J. Blahna
P. Bobková

Vyvěšeno: 14. 3. 2017
Sejmuto:

Zapsala: H. Tesárková
Starosta: V. Lundák

