Zápi s
z 10. zasedání zastupitelstva obce Nevojice
konaného dne 18.6.2008 v 18.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni :

Veleslav Malík , Nataša Jakabová, Mgr. Marie Baranová,
Ing. Karel Macourek, Pavel Masařík, Hana Bodečková,
František Hoždora.

Předsedající :

Veleslav Malík - starosta obce

Program:

1. Schválení programu schůze
2.Schválení zapisovatele jednání
3. Schválení ověřovatelů jednání
4. Kontrola plnění úkolů
5. Připomínky k zápisu z veřejného zasedání ze dne 19.3.2008
6. Závěrečný účet za rok 2007
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zabezpečení
zdravotnické služby- rentgenu na r. 2007
8. Smlouva o převzetí majetku - programového vybavení
9. Plán rozvoje obce
10. Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří
11. Prodej pozemku manželům Baranovým
12. Prodej pozemku panu Štouračovi
13. Informace od KV a FV
14. Diskuse
15. Schválení usnesení
16. Závěr
Do programu schůze byl na žádost starosty vložen další bod
- rozpočtové opatření č.1.

2.
Starosta obce zahájil 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem č.128/2000Sb.Bylo zahájeno jednání za přítomnosti 7 členů ZO,
a to značí, že byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo ZO schopno
se právoplatně usnášet. Starosta seznámil přítomné s programem schůze.
Paní Bodečková - zastupitelka upozornila na pořadové číslo zasedání- ne 9. , ale 10.

ad 1 )

Schválení programu schůze
Hlasování :

ad 2 )

pro 7

proti

0

zdržel se

0

Schválení zapisovatele jednání.
Starostou byla navržena zapisovatelka Nataša Jakabová.
Hlasování :

ad 3 )

pro 7

proti 0

zdržel se

0

Schválení ověřovatelů zápisu .
Starosta obce navrhl zastupitelům, aby ověřovateli zápisu ze zasedání ZO
byl zvolen pan František Hoždora a pan Pavel Masařík.
Hlasování :

ad 4 )

pro

6

proti 0

zdržel se

1

Kontrola plnění úkolů.

-

Pan Masařík odpověděl písemně panu Bodečkovi a uvedl, že zaměnil
data uložení korespondence. Tímto se omlouvá.

-

Starosta informoval přítomné, že obec nemusí zpracovávat vyhlášky, pokud je
situace nevyžaduje. Dále informoval, že starou vyhlášku lze novou vyhlášku
zrušit.

-

Na podnět paní zastupitelky Bodečkové byla znovu zkontrolována
Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu. Kontrolu provedl
pan Ing. Procházka z VaKu Vyškov.
Celé znění písemné kontroly bylo předáno paní Bodečkové a je
taktéž uloženo jako příloha zápisu.

3.

-

Mapa zadání územního plánu obce Nevojice - úkol částečně splněnpan Ing. Macourek přislíbil zvětšení zadání ÚP na formát A3 do 20.6.2008

ad 5 ) Připomínky k zápisu z veřejného zasedání ze dne 19.3.08

-

-

V bodě č. 8 při hlasování odměny panovi Hoždorovi bylo nesprávně uvedeno jméno
pana Masaříka Pavla.
Při chybném uvedení jmen v zápise bude pouze opravena tato chyba na internetu.
V bodě č. 9 - Obecně závazná vyhláška č 1/2008 .při vyřazení tohoto bodu
z programu schůze neproběhlo správné hlasování, neboť nemělo nadpoloviční
většinu hlasů.
Připomínka pana Bodečka - podle jeho názoru při volbě místostarosty ze dne
3.11.2006 proběhlo taktéž nesprávné hlasování .

Hlasování o opravě zápisu

ad 6)

pro

5

proti

0

zdržel se

2

Závěrečný účet za rok 2007
Paní Baranová seznámila přítomné s vypracováním závěrečného účtu za rok 2007
Zastupitelé tento dokument obdrželi v dostatečném časovém limitu k prostudování.
Na pracovní poradě nebyla vznesena k tomuto dokumentu žádná připomínka
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bylo konstatováno, že nedošlo
k porušení rozpočtové kázně. Nebyly zjištěny chyby, nedostatky a rizika, které
by měly vliv a dopad na hospodaření obce v r. 2007 a v budoucnu.
Paní Bodečková měla dotaz ohledně rozpočtu obce - proč se neinvestuje více do
sportovní činnosti mládeže v obci.

Hlasování

pro 7

proti

0

zdržel se

0

4.

ad 7 )

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zabezpečení zdravotnické služby
- rentgenu na rok 2208
Starosta přečetl žádost o poskytnutí příspěvku pro středisko zdravotních
a sociálních služeb Bučovice zastoupené Ing. J. Roháčem na zabezpečení
zdravotnické služby rentgenu na r. 2008. Předmětem této smlouvy
je poskytnutí finanční podpory ve formě příspěvku ve výši 4 394,-Kč.

Hlasování :

ad 8 )

pro 7

proti

0

zdržel se

0

Smlouva o převzetí majetku - programového vybavení.
Touto smlouvou předává Svazek obcí Mezihoří, se sídlem Nemotice 66
68333 Nesovice, programové vybavení MISYS-OBEC v poměrné části
připadající na každou obec 22. 382,-Kč.

Hlasování

pro 7

proti

0

zdržel se

0

ad 9 ) Plán rozvoje obce.
Byla předložena vypracovaná studie panem Ing. Pospíšilem pro sdružení obcí
Mezihoří.Pokud z přítomných chce prostudovat tuto publikaci, je možné
ji prostudovat v kanceláři OÚ.
Hlasování

pro 6

proti

0

zdržel se

1

ad 10 ) Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2007
Pan starosta předložil zastupitelům závěrečný účet SO Mezihoří ,který obsahuje tyto
složky: - závěrečný účet SO Mezihoří
- Hospodaření SO Mezihoří za r. 2007

5.
ad 10 )

- vypořádání se státním rozpočtem/2007
- příloha v územní uzávěrce k 31.12.07
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření -2007
- další výkazy - finanční, účetní

Zastupitelstvo obce bere tento bod na vědomí.

ad 11 )

Prodej pozemku manželům Baranovým.
Dne 2.3.2008 manželé Baranovi požádali obec o odprodej části
parcely č.32 o rozloze cca 200-400m2 za účelem stavby rod. domu.
Jelikož navrženou cenu za prodej m2 zpochybnila paní Bodečková - zastupitelka
a dále pak pan Bodeček a paní Jandorová, navrhl starosta Malík tento bod
vyřadit z programu jednání a znovu projednat až po novém vypracování
odhadu ceny parcely.

Hlasování

ad 12 )

pro

6

proti

0

zdržel se

1

Prodej pozemku panovi Štouračovi
Tento bod jednání starosta opět navrhl na vyřazení z programu jednání,
a to ze stejného důvodu jako bod 11.
Hlasování

ad 13 )

pro

7

proti

0

zdržel se 0

Informace Kontrolního a Finančního výboru
Pan ing. Macourek - předseda KV - informoval o probíhajících kontrolách,
poslední byla kontrola obecní kroniky.
Zápisy těchto kontrol jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ.
Taktéž paní Baranová - předsedkyně FV - informovala .o průbězích kontrol.
Všechny zápisy budou zpracovány v závěru roku 2008

6.
-

Vložení bodu - rozpočtové opatření č.1
Na žádost starosty obce se vložil bod s obsahem rozpočtové opatření č.1
Hlasování o vložení bodu

pro

7

proti

0

zdržel se

0

Dále pak proběhlo hlasování o obsahu rozpočtového opatření č 1.
Hlasování o rozpočtovém opatření č.1
pro

ad 14 )

6

proti 0

zdržel se

1

Diskuse

-

Paní Bodečková - ptá se starosty, proč nikdy nebyla oslovena , aby
byla ověřovatelkou zápisu veř. zasedání.
Starosta odpověděl, že o této otázce nepřemýšlel, vybírá ověřovatele dle svého .
zvážení.

-

Paní Bodečková - kdy se začne opravovat hřbitovní zeď a cesta ke hřbitovu.
Její návrh je - možnost nabídnout opravu jako brigádu spoluobčanům Nevojic.

-

Další urgentní oprava vozovky je nutná ve směru k domu pana Knoflíčkapři velkých bouřích dochází ke splavování bláta z polí.
Paní Bodečková se informovala na pálení velkého množství suché trávy
a biolog. odpadu u revíru.- škodí vzrostlým chráněným kaštanům, proto by bylo
vhodné najít lokalitu na tento odpad.

-

-

Pan L. Smejkal reagoval na určení této lokality s tím, že bude velmi obtížné
najít takovéto místo.

-

Paní Bodečková upozornila, že by bylo vhodné upozornit České dráhy,
aby dbaly na úpravu a čistotu kolem kolejiště žel. dráhy v Nevojicích
a okolí.
Paní Jandorová chce vědět, kdo bude sekat a upravovat plochu před domem
rodiny Krátkých a za jejich zahradou. pan starosta odpověděl, že pozemek patří
majitelům a tudíž se o pozemek musí starat majitelé.Dodal však, že o úpravu a
sečení obecní plochy za zahradami se postarají obecní pracovníci.

-

7.

-

Pan Smejkal informoval přítomné o úklidu po obci.
I při vysokém pracovním nasazení není možné při počtu dvou pracovníků
zvládnout tak velké plochy obecního pozemku, např. sečení trávy. Úklid obce
nespočívá pouze v sekání, ale jsou zde i další pracovní úkoly a zadání od
vedení obce.

-

Paní Malíková poděkovala panovi Smejkalovi za práci a upozornila, že by se
měli občané dle svých možností zapojit do úpravnosti obce.

-

Pan Smejkal oznámil přítomným, že po 12 letech oddíl stolního tenisu v Nevojicích
pro nezájem mládeže končí. Na tuto informaci navázal pan Hoždora, který se
věnuje fotbalovému oddílu a konstatoval, že mladí Nevojáci nemají taktéž zájem
hrát . Připomněl však, že je nutné svolat brigády na oplocení hřiště.

-

Pan Bodeček vznesl dotaz ohledně přípravy sjezdu rodáků : pan starosta odpověděl
že proběhla schůzka se zástupci hasičů, zastupitelů, členek kulturní komise,
kde se přítomní dohodli na dalších organizačních krocích při přípravě této akce.

-

Pan Bodeček upozornil na nesprávnost jednání paní Jakabové, která měla podle
pana Bodečka předat hlasovou nahrávku veřejného zasedání třetí osobě, čímž se dle
p. Bodečka dopustila trestného činu . Starosta odpověděl, že tuto informaci prověří.
Dále pak upozornil na nesprávnost hlasování při volbě místostarosty obce ze dne
3.11.2006.
Paní Bodečková se ptala, zda je kontrola z 19.9.2007 součástí zápisu.

-

Pan Bodeček chce znát , jak pokračuje úprava internetových stránek obce.
Strarosta odpověděl, že tyto stránky spravuje a modernizuje pan Bělohoubek,
který přislíbil novou strukturu a obsahovost inter. stránek do konce června 08.

8.

ad 15 )

Schválení usnesení
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

-

Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří
Informace kontrolního a finančního výboru

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
-

Schválení programu schůze
Schválení zapisovatele zasedání - Nataša Jakabová
Schválení ověřovatelů zápisu jednání - Pavel Masařík, František Hoždora
Kontrolu plnění úkolů
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2007 v plném znění
s výhradou, že pro inventury za rok 2008 budou použity doporučované
tiskopisy JMK Brno.
Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na rentgen na r.2008
Smlouvu o převzetí majetku - programového vybavení
Plán rozvoje obce
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. s navýšením rozpočtových
příjmů o 140tisíc Kč a rovněž s navýšením rozpočtových výdajů o 140tisíc Kč

Zastupitelstvo obce nesouhlasilo
- S prodejem pozemku manželům Baranovým
- S prodejem pozemku panovi Šťouračovi

9.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá
-

Projednání ceny obecních pozemků k odprodeji panovi Šťouračovi a Baranovým
Starosta prověří správnost volby místostarostky na zasedání ze dne 3.11.2006
Starosta prověří správnost či pochybení při údajném předání hlasové nahrávky
paní Jakabové třetí osobě.
Zastupitelé obce prověří možné lokality k uskladnění biolog. odpadu obce Nevojice

Hlasování

ad 16 )

Zapsala

Závěr

pro 6

Starosta obce
.

1 - Bodečková H.

zdržel se

0

Starosta ukončil 10. zasedání ZO ve 20.15hodin

dne 23.6.2008

Ověřovatel zápisu

proti

Nataša Jakabová

...........................................

Pavel Masařík

...........................................

František Hoždora

...........................................

Veleslav Malík

............................................

