ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRŽKOVÁ KONANÉHO DNE 21. 12. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková
konaného dne 21. 12. 2017
Přítomní:

Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce:
Ing. Jan Chudárek (starosta), Petr Dočkal (místostarosta), David Flám,
Jaroslav Hruška, Lumír Kögler, Jaromír Šála, Zdeněk Tomeček, Jana
Červenková, Bc. Lubomír Marušák

Nepřítomní (omluveni):
Hosté:
Místo konání:
Doba konání:

Obecní úřad Držková
18:00

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu obce Držková na rok 2018
3. Schválení rozpočtu Mateřské školy Držková, příspěvkové organizace na rok 2018
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Držková, příspěvkové organizace na roky
2019, 2020, 2021
5. Inventarizace majetku
6. Rozpočtové opatření č.8/2017
7. Pořízení malotraktoru včetně lesnické nástavby – schválení žádosti
8. Technické zabezpečení rozpočtu k 31. 12. 2017
9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Držková (dále jen „zastupitelstvo“) zahájil a řídil starosta obce Ing. Jan
Chudárek (dále jako „předsedající“). Předložený návrh programu zasedání byl schválen.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

Ověřovateli zápisu byli navrženi Lumír Kögler a Jana Červenková. Schváleno.

(Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2).

2. (č.j. X/2017/1) Schválení rozpočtu obce na r. 2018
Zastupitelstvo obce Držková schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Držková na r. 2018 v následujícím znění:
- plánované příjmy na částku 5.971.000,- Kč
- plánované výdaje na částku 5.971.000,- Kč
- financování: 0,- Kč
položka 8115 (finanční prostředky z minulých let): 363.600,- Kč
položka 8124 (splátky úvěru): - 363.600,- Kč

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
Návrh rozpočtu obce na r. 2018 byl zveřejněn na úřední desce od 4. 12. 2017 do 21. 12. 2017.
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3. (č.j. X/2017/2) Schválení rozpočtu Mateřské školy Držková, příspěvkové organizace na rok
2018
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Držková, příspěvkové organizace na rok 2018
v následujícím znění:
- plánované výnosy na částku 2.026.800,- Kč
- plánované náklady na částku 2.026.800,- Kč

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
Návrh rozpočtu Mateřské školy Držková na r. 2018 byl zveřejněn na úřední desce od 4. 12. 2017 do 21. 12.
2017.
4. (č.j. X/2017/3) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Držková na roky
2019, 2020, 2021
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Držková, příspěvkové
organizace na období let 2019 – 2021, v následující podobě:
výše výnosů a nákladů činí pro rok 2019: 1.665.800 Kč, pro rok 2020: 1.715.400 Kč a pro rok 2021:
1.748.880 Kč.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Držková, příspěvkové organizace byl vyvěšen na úřední desce
od 4. 12. 2017 do 21. 12. 2017.
5. (č.j. X/2017/4) Inventarizace majetku
Inventarizace majetku a závazků v obci se provádí v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.,
O účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků. Předsedající navrhuje
následující časový harmonogram: fyzická inventarizace bude provedena k 31. 12. 2017, inventarizace
písemná bude provedena k 19. 1. 2018.
Navržené složení inventarizačních komisí je následující:
- Ústřední inventarizační komise OÚ:
o Jana Červenková (předseda komise)
o Bc. Lubomír Marušák
o Petr Dočkal
- Inventarizační komise MŠ:
o Jaromír Šála (předseda komise)
o Ladislav Zuzaník
o odpovědná osoba za MŠ: Mgr. Lucie Köglerová (ředitelka MŠ)
- Inventarizační komise – hasičská zbrojnice:
o Jaroslav Hruška (předseda komise)
o Lumír Kögler
o Odpovědná osoba za SDH: David Flám (starosta SDH)
- Inventarizační komise – likvidační: zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace v navržených termínech a složení inventarizačních komisí.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

6. (č.j. X/2017/5) Rozpočtové opatření č. 8/2017
Účetní obce pí Ilona Zbranková seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 8/2017, které bylo
provedeno z důvodu změn v příjmech (dotace, daně z příjmů, DPH, odpady – Eko-kom atd.), výdajích
(odpady, pořízení malotraktoru atd.).
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Zastupitelstvo obce Držková schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

7. (č.j. X/2017/6) Pořízení malotraktoru včetně lesnické nástavby – schválení žádosti
Předsedající informoval zastupitelstvo, že na základě zvacího dopisu ze RO SZIF v Olomouci (Regionální
odbor Státní zemědělský intervenční fond v Olomouci), podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z programu
rozvoje venkova ČR mezi obcí Držková a SZIF. Na základě této dohody obdrží obec podporu ve výši
350.000,- Kč na nákup malotraktoru včetně lesnické nástavby. Celková cena za traktor včetně lesnické
nástavby, navijáku a vlečky činí 846.274,- Kč. Traktor dodá obci společnost Prodag Liptál s.r.o., Obeciny
4180, 760 01 Zlín se kterou byla již uzavřena kupní smlouva dříve a to na základě výběrového řízení, které
obec provedla.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně dohody o poskytnutí dotace mezi obcí Držková a RO
SZIF v Olomouci na projekt Pořízení malotraktoru včetně lesnické nástavby.

8. (č.j. X/2017/7) Technické zabezpečení rozpočtu k 31. 12. 2017
Toto opatření se schvaluje z důvodu technického zabezpečení rozpočtu k 31. 12. 2017. Jedná se o změny
v příjmech a výdajích od schválení Rozpočtového opatření č. 8/2017 do konce roku.
Zastupitelstvo schvaluje delegování pravomoci starostovi obce k provedení Rozpočtového opatření
č. 9/2017 k 31. 12. 2017 v plném rozsahu.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

9. (č.j. X/2017/8) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Vláda na svém jednání 11. 9. 2017 schválila legislativní materiál, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů a to k 1. 1. 2018. Na
základě této novely již není odměna stanovena pevnou složkou navýšenou o případný příplatek. Nové
nařízení vlády obsahuje výčet maximálních odměn a zastupitelstvo schvaluje konkrétní částku od 0 do
uvedené max. částky v nařízení. Částky se liší podle toho, zda se jedná o člena zastupitelstva, člena výboru
zastupitelstva, předsedu výboru zastupitelstva, místostarostu.
Současné měsíční odměny v ZO Držková:
člen zastupitelstva 460,(možnost až 1.230,-)
člen výboru zastupitelstva 750,(možnost až 2.049,-)
předseda výboru zastupitelstva 880,- (možnost až 2.459,-)
místostarosta 7.509,(možnost až 22.134,-)
Zastupitelé se po diskusi shodli ponechat výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
ve stávající výši. Za současného zastupitelstva obce se výše odměn nikdy neměnila, zůstává ve stejné výši,
jakou si po volbách zastupitelstvo schválilo. A to přestože se nařízeními vlády, několikrát naskytla možnost
výši odměn navýšit.
Zastupitelstvo obce Držková schvaluje ponechání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve
výši schválené na zasedání zastupitelstva dne 27. 11. 2014.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
10. Různé

10.1. (č.j. X/2017/9) Udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
Předsedající seznámil zastupitele, že byl Zlínským krajem udělen souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi statutárním městem Zlín a obcí Držková. Jedná se o přenesení působnosti ve věci řešení
přestupků, kterou za obec Držkovou vykonává Magistrát města Zlína.
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10.2. (č.j. X/2017/10) Stavební záležitosti
Zastupitelstvo obce Držková bere na vědomí následující stavební informace:
 Územní souhlas č.80/2017 vydaný Měú Fryšták, odborem výstavby. Jedná se o umístění stavby Držková, p. Čuba kabelové vedení NN.
10.3. (č.j. X/2017/11) Pořízení doplňujícího vybavení pro malotraktor
Aby bylo možné nově pořizovaný traktor bez problémů (pro daný účel – do lesa) využívat celoročně, je
vhodné dále dokoupit sněhové řetězy, shrnovací radlici a rozmetadlo pro zimní posyp. Celé toto
příslušenství je nabízeno firmou Prodag Zlín, s.r.o. (Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál) za celkovou cenu
69.533,- Kč (sněhové řetězy 6.171,- Kč, shrnovací radlice 29.282,- Kč, rozmetadlo pro zimní posyp 34.080,Kč).
Zastupitelstvo schvaluje pořízení příslušenství pro obecní techniku (sněhové řetězy, shrnovací radlici
a rozmetadlo pro zimní posyp) za cenu 69.533,- Kč od společnosti Prodag Zlín, s.r.o., Obeciny 4180,
760 01 Zlín.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

10.4. (č.j. X/2017/12) Uzavírání dohod o provedení práce mezi zastupiteli a obcí
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů uzavření dohody o provedení práce se členy Zastupitelstva obce Držková. Smlouvu o
provedení práce lze uzavřít pouze na rok 2018, a to v rozsahu 300 hodin na práce, které nesouvisí
s výkonem funkce člena Zastupitelstva (jedná se především o manuální práce-údržba, sečení, práce v lese,
odklízení sněhu, zabezpečení kulturních akcí apod.) Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k podpisu
těchto dohod o provedení práce. Dohoda bude vždy sepsána a podepsána při prvním provedeném úkonu,
nejdříve však od 1. ledna 2018. Za nepřekročení rozsahu smlouvy (300 hodin) je zodpovědný starosta
obce. Schváleno.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).

10.5. (č.j. X/2017/13 ) Centroprojekt – studie na odkanalizování obce
Předsedající informoval zastupitele, že byla dopracována ekonomicko-technická studie proveditelnosti
odkanalizování obce Držkové. V rámci ní jsou zhodnoceny všechny varianty na odkanalizování obce. Dále
předsedající informoval zastupitele, že bude vyhlášen nový dotační program, z kterého by bylo možné
získat finanční prostředky na zpracování projektu na odkanalizování obce. Požadavky na pořízení tohoto
projektu jsou na nás vyvíjeny čím dál tím více, takže je potřeba se touto problematikou intenzivně zabývat.
10.6. (č.j. X/2017/14) Výkaz služebních jízd starosty obce
Zastupitelstvo schvaluje předložený výkaz služebních jízd starosty obce za listopad 2017.

(Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
11. Diskuse

11.1. Předsedající poděkoval zastupitelstvu za odvedenou práci pro obec za rok 2017. Zároveň popřál všem
spokojeně prožité vánoční svátky a stálé zdraví v novém roce.
12. Usnesení a závěr
Zastupitelstvo obce Držková schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Držková na r. 2018
v následujícím znění: plánované příjmy na částku 5.971.000,- Kč; plánované výdaje na částku
5.971.000,- Kč; financování: 0,- Kč; položka 8115 (finanční prostředky z minulých let):
363.600,- Kč; položka 8124 (splátky úvěru): - 363.600,- Kč.
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2. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Držková,
příspěvkové organizace na rok 2018 v následujícím znění: plánované výnosy na částku
2.026.800,- Kč; plánované náklady na částku 2.026.800,- Kč.
3. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Držková, příspěvkové organizace na období let 2019 – 2021, v následující podobě: výše
výnosů a nákladů činí pro rok 2019: 1.665.800 Kč, pro rok 2020: 1.715.400 Kč a pro rok
2021: 1.748.880 Kč.
4. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje provedení inventarizace v navržených termínech
a složení inventarizačních komisí.
5. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017.
6. Zastupitelstvo obce Držková bere na vědomí informace ohledně dohody o poskytnutí dotace
mezi obcí Držková a RO SZIF v Olomouci na projekt Pořízení malotraktoru včetně lesnické
nástavby.
7. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje delegování pravomoci starostovi obce k provedení
Rozpočtového opatření č. 9/2017 k 31. 12. 2017 v plném rozsahu.
8. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje ponechání výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce ve výši schválené na zasedání zastupitelstva dne 27. 11. 2014.
9. Zastupitelstvo obce Držková bere na vědomí přednesené stavební informace.
10. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje pořízení příslušenství pro obecní techniku (sněhové
řetězy, shrnovací radlici a rozmetadlo pro zimní posyp) za cenu 69.533,- Kč od společnosti
Prodag Zlín, s.r.o., Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál.
11. Zastupitelstvo schvaluje v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů uzavření dohody o provedení práce se členy Zastupitelstva obce
Držková. Smlouvu o provedení práce lze uzavřít pouze na rok 2018, a to v rozsahu 300 hodin
na práce, které nesouvisí s výkonem funkce člena Zastupitelstva (jedná se především
o manuální práce-údržba, sečení, práce v lese, odklízení sněhu, zabezpečení kulturních akcí
apod.) Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k podpisu těchto dohod o provedení práce.
Dohoda bude vždy sepsána a podepsána při prvním provedeném úkonu, nejdříve však od 1.
ledna 2018. Za nepřekročení rozsahu smlouvy (300 hodin) je zodpovědný starosta obce.
12. Zastupitelstvo obce Držková schvaluje předložený výkaz služebních jízd starosty obce za
listopad 2017.

Zapsal:
Dne:

Bc. Lubomír Marušák
21. 12. 2017

Ověřovatelé zápisu:
Lumír Kögler

…………………………………

Jana Červenková

………………………………….

………………………………………………………….
Starosta obce
………………………………………………………….
Místostarosta obce
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