oBEC
Obecní rlfud Květnice, K Dobročovicům 35, 25O 84 Sibřina * tel.: 28l 982 108

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Květniee (dále ZOK},
ze dne 3í. 10. 2a13, za§edání ěísIo 20í3/09
Zahé$ení zasedání: 19:35 hod.

Přítomnízastupitelé: lng. Jiří Prouza
lng. František Daniel
Tomáš Hordějčuk (od 19:40 hod.)
lng. Milan Polívka, Ph. D.
Kryštof Hošek
Zástupci veřejnosti: 6 osob
Zapisovatel: lng. Milan Polívka, Ph. D,
Ověřovatelé: MgA. l(ryštof Hošek, lng. František Daniel

Navržený proqram:

1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Příspěvek seniorům na jídlo - úprava počtu odebraných jídel
4. Žádosti o poskytnutí dotací občanům
5. Vyhláška é.1I2aM - poptatek za komunální odpad na rok zaÉ
6. lnventury v rámci řádné inventarizace k 3132.2013
7. Dotace ze Stř. kraje - oprava komunikace Št'ovíkovápo
povodňové opatřen í
Rozpoětové opatření - dotace

proti

8.

+

povodních

volby

Doplnění proqramu:

9,

lnformace o dílěímpřezkoumání hospodaření obce + udělení kompetence
starosty provádět rozpočtová opatření ve vymezeném rozsahu
,l0. lnformáce o nákladech na rozšířeníMš sibřina
11. Doplnění spoje autobusové linky 391
12. Diskuse

í. Úvod
Usnesení č.2013/@/l
ZOK schválilo program zasedání.

Výsledek h|asováni: 4

-0 -

0 {pro - proti - zdržel se)

2. Kontrola úkolů

Smlouva o narovnání se spoleěností Pervak Universal s.r.o. je uzavřena - úkot

splněn.

§mlouva o věcném břemeni pro pana Zdeňka Hoška, které se týká uloženípotrubí
pro odběr vody z Mlýnského rybníka pro napájení jezírka, je připravena k podpisu.
Věc byla sďtválena Městským úřadem ivodoprávním úřadem.
Pověření starosty jednat o podmínkách eventuálního získání příslušných pozemků
do majetku obce od soukromých ryzickýdl a právnických osob, které uplatnili své
požadavky na zařazení pozemků do UP pro potřeby řešení veřejné oběanské
vybavenosti - dosud bez odezvy oslovených FO a PO, úkol probíhá.
Významné kajinné prvky v mapovém podkladu navrženék registraci předali K.
Hošek a M. Polívka starostovi, aby mohl iniciovat příslušnésprávním řízení- úkol
probíhá.
Příprava mapového podkladu pro změnu směmie o volném pobíhání psů č. 1l2O12,
připravilT. Hordějčuk 31.10.2013 - úkol probíhá.

3. Příspěvek seniorum na jídlo - úprava počtu odebraných jídel

Stávající usnesení:
Zastupitelstyo obce schvaluje příspěvek na stravoyání pro seniory nad 7O let věku
s trvalým pobytem v obci ve výši 40 Kč na jedno hlavní jídlo s omezením příspěvku
na max. 20 obědů za měsíc.

Zastupitelé i veřejnost byli vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Žaana
vyjádření nebylo předloženo.

Usnesení č,2013/N/ll
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na stravování pro seniory nad 70 let věku
s trvalým pobytem v obci ve výši 40 Kč na jedno hlavní jídlo. Maximální možný počet
odebraných jídel v měsícije ornezen počtem pracovních dní v daném měsíci.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdržel se)

4. Žádosti o poskytnutí dotací občanům

Zastupitelé i veřejnost byli vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Zaana
vyjádření nebylo předloženo.

Usnesení č. 2O1 3/09/lll
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanóní dotace občanůmve výši 11 500 Kč na
zatravnění a osázení keři a dřevinami obecního prostranství v ulici Lékořicová
v rozsahu cca 50 m dle přiložené žádosti. Podmínkou poskytnutí dotace je
vyúčtovánínákladů, poskytnutí fotodokumentace po uskutečnění záměru a uzavření
smlouvy o údržbě.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se)

5.

Vyhláška é.1l2O14 - poplatekza komunální odpad na rok 2014

Zastupitelé i veřejnost by|i vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Žaana
vyjádření nebylo predloženo.

Usnesení č. 2013/N/IV
Zastupitelstvo obce Květnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo1Ea14,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na územíobce Květnice pro r. 2014.
V,yhláška je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se)

6. lnventury v rámci řádné inventarizace k 31.12.2013

ZOK bere na vědomí naplánovanou inventuru, která bude probíhat v období 1.1.2014
do 23J.2014, Plán inventur je součástí zápisu.
Zastupitelé i veřejnost byli vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Žaane
vyjádření nebylo předloženo.

Usnesení č.2013l@/M

Zastupitelstvo schvaluje plán inventur pro r. 2aU.

Výsledek hlasování; 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se}

7. Dotace ze Stř. kraje - oprava komunikace Šťovíkovápo povodních +

protipovodňové opatření

Zastupitelé i veřejnost byliv,yzvánř k vyjádření k přijímanému usnesení.
lng. F. Daniel uved! dvěpřipomínky:
1.) Obnovu ěásti ul. St'ovíkové, která je v soukromém vlastnictví (trasa 3), je třeba
mít právní jistotu, že veřejné prostředky vynaložené na její opravu budou
vynaloženy v souladu se zákonem a podmínkami přidělení dotace. Uvolnění

veřejných prostředků obce mimo povodňovou dotaci na opravu soukomé
části ul. Št'ovíková(trasa 3) musí být podmíněno vznikem odpovídajícího
právně ošetřeného smluvního vlastnického vztahu obce k pozemkům, na
ktených budou tyto pr:ostředky vynaloženy. Po splnění těchto podmínek je
možnépřijmout na ZOK usnesení o poskytnutí prostředků k obnově ul.
Šťovíkové
- trasa č. 3.
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2.) Čerpánídotačníchprostředků ve výši 1 154 000 Kč je možnévyužítpouze na
krytí povodňovýcft škod, tj. vě. opravy části komunikací v ul. Stbvíková (trasy 1
a 2), která je v majetku obce,

Usnesení ě,2013l09N
Zastupitelstvo schvaluje př'tiem dalšídotace ze §tředočeského kraje
povodňorných škod a protipovodňová opatření ve výši 1 154 000 Kě,

na

krytí

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se)
Usnesení č.zafil@Nl

Zastupitelstvo schvaluje:
1. náklady na odstranénípovodňových škod ve výši 1 231 669 Kč dle přiložené
tabulky kryté z poskytnutých dotací Středočeského kraje.
2. opravu části soukromé komunikace v ul. Štbvíková- trasa 3 ve výši 747 514
Kě kryté z obecních prostředků, Poskytnutí těchto prostředků je podmíněno
uzavřením smlouvy s majitelem komunikace, která zajistí následný převod
pozemku pod opravovanou částíkomunikace včetně opravované komunikace
do majetku obce.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdžel se)
8. Rozpočtovéopatření - dotace + volby

Zastupltelstvo bere na vědomí rozpoětové opatření é. a2a13, viz příloha.
9. lnformace o dílčímpřezkoumání hospodaření obce + kompetence

provádět rozpočtová opatření ve vymezeném rozsahu

síarosty

Dílčípřezkoumání hospodaření obce Květnice za rok 2013, jež je přílohou zápisu,

bylo provedeno Krajským úřadem Středočeskéhokraje, Odborem finančníkontroly

dne 31.10,2013. Jeho uýstupem je mimo jiné návrh na přiděIení kompetence

starostovi k provádění rozpofrových opatření ve vymezeném rozsahu, viz usnesení
níže.

Zastupite|é i veřejnost byli vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Žaane
vyjádřen í nebylo předloženo.
Usnesení č,2O13iNMI
Zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona é. 12812000 Sb, o
obcích (obecní zťízení),ve znění pozdějších předpisů stanovuje kompetenci
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
a) úprava rozpoč:tu na základě účelověpřidělených finančních prostředků (dotací) z
jiných rozpoětů (kraje, ministerstva) - vždy, bez omezení v,ýše finaněních

prosťedků

b) výdaje prostředků nutných pro zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu

nouze, k odvrácení možných škod, kdy je včasnéprovedení úhrady vázáno

penalizací a .dopady penalizrací _F9!9u _uýrazně překočit případná rizika
z neoprávněné úhrady - do v,ýše 100 0OO,- Kě

c)- k přesunu finaněních prostředků na položkách rqlpočtu v rámcijednoho paragrafu
bez dopadu na tento závazný ukazatel (paragraf)

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každémrozpoětovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližšímzasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpoětového opatření starostou a jeho písemnéodŮvodnění.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se)

í0. lnfomrace o nákladech na rozšířeníMš §ibřina
Finančnívýbor ZOK provede kontrolu nákladů na rozšířeníMŠSibřina pro účely
doďrázk5r dětí zobce Květnice dle příslušnésmlouvy (viz ztipis zYZZQK ze dne
21.8.2a13) na základě předložených účetníchdokladů.

1í. Doplnění spoie autobusové linky č. 391
Zastupitelé i veřejnost byli vyzváni k vyjádření k přijímanému usnesení. Žaane
vyjádření nebylo předloženo.

Usnesení č. 201 3/09/WI l

Zastupitelstvo schvaluje doplnění jednoho spoie autobusové tinky ě. 391 a souviseiící
navýšenínákladů o 5760 Kďměsíčně.

Výsledek hlasování: 5 - 0 - 0 (pro - proti - zdĚel se}

í2. Diskuse - různé
Umístění přechodů - starosta požádal ing. Juřenu o návrhy umístění,dosud nedodal.
Bude řešeno VŘ.
Út<tiO nohejbalového hřiště - starosta osloví p. Jakubce.
Pozvánka na brigádu dne 9.11.2013, sraz u Rybárny v Proutnici v 9:00 hod.
Náhradní termín v případě nepříznivého počasí16.11.2013.
Lampiónový průvod se koná v neděli 17.11.2013, sraz v 16:30 hod. u p. Pavlíčka,
odchod v 17:00 hod. směr Rybárna.
Starosta ukončilzasedání zastupitelstva ve 20:41 hod.

Přílohy zápisu:
t

1 Žádost o poskytnutí dotací občanům

2) VyhIáška ě. 12a14 o poplatcích za komunální odpad na rok 2014
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3) Tabulka nákladů povodňorných škod pro krytí z dotace Stř. kraje vč. nákladŮ

na opravu komunikace v ul. §tbvíková.
4} Rozpoětové opatření ča2O13

Zápis bylvyhotoven dne: 7. 11. 2013

Zapisovatel: lng. Milan Polívka, Ph.D. dne

?,

ll !o/3 ť/-/'áB-_-

Ověřovatelé. MgA Kryštof Hošek dne

lng. František Daniel

Starosta: Ing. Jiří Prouza

Vyvěšeno dne

an"í./:((:. u(}

/2 //"b/\

Sejmuto dne
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