USNESENÍ
z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov,
konaného dne 28. 03. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV:

A. Projednalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání Zprávy o hospodaření obce za rok 2011
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012
Projednání a schválení Zprávy o provedené řádné roční inventarizaci majetku,
pohledávek, závazků a ostatních účtů obce Zdíkov k 31. 12. 2011
6. Projednání a schválení návrhu Územní studie pro lokalitu „Za školkou“ ve Zdíkově.
7. Projednání žádostí o Změnu č. 1 Územního plánu Obce Zdíkov
8. Projednání a schválení aktualizovaného znění vyhlášky č. 2/2011 o místních
poplatcích (aktualizace dle doporučení odboru dozoru MV ČR na základě změn
v legislativě od původního přijetí vyhlášky, nová vyhláška bude vedena pod č.
1/2012)
9. Projednání zprávy o činnosti kontrolního výboru
10. Projednání a schválení aktualizace vnitřní směrnice obce o veřejných zakázkách
v souvislosti se změnou příslušné legislativy
11. Projednání příspěvků Obce Zdíkov pro TJ Sokol Zdíkov, LO Sokol Stachy, územní
organizace svazu diabetiků v ČR – Vimperk a Sdružení MESADA Vimperk na
činnost těchto organizací v roce 2011
12. Projednání nového návrhu – studie na výstavbu Centra klidného stáří (na místě
stávající staré MŠ) – nová úsporná varianta má kapacitu 8 malometrážních bytů
s potřebným zázemím, orientační rozpočet na výstavbu činí zhruba 8 mil. Kč a počítá
s využitím st. dotace.
13. Majetkové záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr

B. Schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání X. veřejného zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI: 0 ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z IX. zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

NÁVRH BYL PŘIJAT.

12

PROTI: 0 ZDRŽEL SE 0

3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření obce za rok 2011.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
4.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet Obce Zdíkov na rok 2012
obce pro rok 2012 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
22 908 000 Kč
financování (zapojení zůstatku min. let) ve výši
300 000 Kč
Celkové zdroje ve výši
23 208 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
21 450 000 Kč
financování (splátky úvěru) ve výši
1 758 000 Kč
Výdaje včetně financování(splátek úvěru)
23 208 000 Kč
Schválený rozpočet je přebytkový, tzn. příjmy r. 2012 převyšují výdaje r. 2012 (bez
financování)
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:
- u příjmů - celková výše – minimálně 22 908 000 Kč
- u výdajů - výše jednotlivých paragrafů – max.
- příjmy soc. fondu – celková výše - minimálně 74 000 Kč
- výdaje soc. fondu – celková výše - maximálně 74 000 Kč
- financování – splátky přijatých půjček 1 758 000 Kč (-)
změna stavu peněžních prostředků – max. 300 000 Kč úbytek (+)
- poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm osobám, jaké jsou
uvedené v tabulkové části materiálu.
Podkladem ke schválení rozpočtu je návrh rozpočtu na r. 2012 – tabulková část.
Tento návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a zveřejněn elektronicky.
Podrobný rozpis závazných ukazatelů do položek dle rozpočtové skladby a sdělení
schválených příspěvků příspěvkové organizaci a ostatním subjektům bude provedeno
do 06. 04. 2012 (zajistí správce rozpočtu).
ZO stanovuje kompetenci RO k provádění následujících rozpočtových opatření:
a) v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, příp. od jiných subjektů – bez omezení výše
(RO může navýšit celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o výši přijaté
dotace, příspěvku, daru či jiného příjmu)
b) přesuny ve výdajích (mezi paragrafy), pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (tzn. nezvyšuje se celkový objem výdajů obce) – do 500 tis.
Kč
v jednotlivém rozpočtovém opatření
ZO si vyhrazuje:
- provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce
- rozpočtová opatření, která vyžadují zapojení financování (tř. 8), schvaluje vždy ZO
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
5.

Zastupitelstvo obce schvaluje provedenou řádnou roční inventarizaci majetku,

pohledávek, závazků a ostatních účtů obce Zdíkov k 31. 12. 2011 dle přílohy č. 1
usnesení.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

6. Zastupitelstvo obce, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), bere na vědomí předloženou dokumentaci
návrhu Územní studie lokality“ Za školkou“ ve Zdíkově.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

11

PROTI:

1

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
7. Zastupitelstvo obce Zdíkov:
I. bere na vědomí
- návrh na pořízení změny č. 1 ÚP Zdíkov podle § 46 stavebního zákona podaný Ing.
Petrem Kleinhamplem na Obecní úřad Zdíkov dne 6. 2. 2012,
II. schvaluje
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územní
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů o pořízení návrhu Změny č. 1
Územního plánu Obce Zdíkov. Podmínkami pořízení jsou:
a) úhrada všech nákladů na pořízení změny, a to žadateli, jejichž žádosti budou
změnou uspokojeny
b) prověření podnětů a žádostí, a to v souladu s § 55 stavebního zákona, mj. i
z hlediska nároků a požadavků na vynětí pozemků ze zemědělského půdního
fondu
Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele p. Kantoříka pro
výkon funkce spolupráce s pořizovatelem, tj. s odborem výstavby a územního plánování
MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

9 PROTI:

3

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT
8.

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních
poplatcích dle přílohy č. 2 usnesení (jedná se aktualizaci znění vyhlášky č. 2/2011 o
místních poplatcích dle doporučení odboru dozoru MV ČR na základě změn
v legislativě).
Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO: 12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a
schvaluje rámcový plán činnosti pro roky 2012 až 2014.
Hlasování:
Přítomných:

11 Z nich PRO:

9

PROTI:

0 ZDRŽEL SE

2

NÁVRH BYL PŘIJAT.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice obce o veřejných
zakázkách v souvislosti se změnou příslušné legislativy (příloha č. 3 usnesení).
Hlasování:
Přítomných:

11

Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky Obce Zdíkov pro TJ Sokol Zdíkov, LO
Sokol Stachy, územní organizace svazu diabetiků v ČR – Vimperk a Sdružení
MESADA Vimperk na činnost těchto organizací v roce 2012. Příspěvky jsou
zahrnuty v rozpočtu obce na rok 2012.
Hlasování:
Přítomných:

11

Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje studii na výstavbu Centra klidného stáří (na místě
stávající staré MŠ) s tím, že nová úsporná varianta má kapacitu 8 malometrážních
bytů s potřebným zázemím a orientační rozpočet na výstavbu činí zhruba 8 mil. Kč
a počítá s využitím dotace. Zastupitelstvo obce doporučuje rozpracovat studii
v předložené variantě do prováděcího projektu pro vydání stavebního povolení.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
13. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
a/ prodej nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích v katastru nemovitostí pro
obec Zdíkov, katastrální území Masákova Lhota na listu vlastnictví 10001 tam
označené jako p. č. 606/6 o výměře 113 m2, a to na základě řádně zveřejněného
Záměru č. 6/2012 pro žadatele p. Skalického Jaroslava, Praha 6 – Břevnov.
Smluvní cena nemovitosti je 100,- Kč za 1 metr čtvereční, tj. celkem 11300,- Kč.
Náklady na převod nemovitosti hradí žadatel v plné výši.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

0

PROTI:

12

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

b/ prodej nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích v katastru nemovitostí pro
obec Zdíkov, katastrální území Zdíkov na listu vlastnictví 10001 tam označené
jako p. č. 346/35 o výměře 88 m2, a to na základě řádně zveřejněného Záměru č.
6/2012 pro žadatele Martinu Zádkovou, Zdíkov. Smluvní cena nemovitosti je
100,- Kč za 1 metr čtvereční, tj. celkem 8800,- Kč. Náklady na převod
nemovitosti hradí žadatel v plné výši.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

0

PROTI:

11

ZDRŽEL SE

1

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
c/ prodej nemovitosti zapsaná u KÚ v Prachaticích v katastru nemovitostí pro
obec Zdíkov, katastrální území Račov na listu vlastnictví 10001 tam označené
jako p. č. 92/11, a to na základě řádně zveřejněného Záměru č. 6/2012 pro
žadatele p. Ing. Pavla Kramla, Račov. Smluvní cena nemovitosti je 100,- Kč za 1
metr čtvereční. Náklady na převod nemovitosti hradí žadatel v plné výši.

Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

0

PROTI:

12

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

...................................
Dagmar Kjučukovová
místostarostka

....................................
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta

