Zasedání zastupiteistva

obce
Císlo:
11
Datum: 25.09.2008

Zápis:
Program:
1. Zaháj enÍ.
2. Volba pracovních komisÍ.
3. Návrh programu jednánÍ.
4. Kontrola usnesení ZO c. 10 (17.07.2008).
5. Hospodarení obce Vacov k 31.08.2008.
6. výstup komise pro výber uchazecu do chránených bytu.
7. Nájem v chránených bytech.
8. výstupy st. komise.
9. Poplatek za rozptyl a vsyp na hrbitove Vacov.
10. Poverení dalšího zastupitele k provádení svatebních obradú.
11. Zápis z dílcího pi"ezkoumání hospodarení.
12. Poverení stavební komise.
13. Plán financování a obnovy vodovodú a kanalizací.
14. Rúzné.

K bodu 1:
Starosta obce zahájil jednání. privítal prítomné. sdeliL že zápis z minulého zastupitelstva byl
overen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Phtomno je 12 clenú ZO, zastupitelstvo je usnášení
schopné.
K bodu 2:
Návrhová komise - M.Moutelík, F.Patera, Ing. Zloch
Hlasování:

pro 9, proti

Návrh overovatelú

O,

zdržel se 3.

ing. Roucková. Ing. Novák

Hlasování pro 10, proti

O,

zdržel se 2.

K bodu 3: Starosta obce pi-ednesl návrh programu jednánÍ.
Hlasování:

pro 12, proti

O,

zdržel se

O.

K bodu 4:
UkládaCÍ bod ~ vyhotovení dokumentace (Jp od arch.Kolárové,
dokonceno je slíbeno do konce r-íjna.

zatím není

K bodu 5: Rozbor hospodarení k 31.0X.2008 prednesla A.Máchová /viz pr.c.lI. Zastupitelé
obdrželi materiály predem.
Rozpoctová opatr"ení c. 1-4 za rok 2008.
Hlasování : pro 12, proti O, zdržel se O.

K bodu 6 :

Komise pro výber uchazecú o byt v dome s chránenými byty oslovila v první fázi obcany
Vacov a blízkého okolí. kterí podali žádost o pridelení tohoto bytu. V soucasné dobe se jedná
o následující obcany:
Milada Tyrnerová, B.Hora
Václav PavHk, Lhota nad Rohanovem- Bošice
Josef Maránek, MladÍkov
Miloslav Mašek, Vlkonice
Anežka Matejková, Mladíkov
Marita Šimmerová, Vlkonice
František Pilný, Vlkonice
Marie Kramlová, B.Hora
Helena Caisová, Vlkonice
Manželé Marie a Václav Fišerovi, Vlkonice
Manželé Jana a František Ptáckovi, Javorník
Dagmar Kordíková, Lhota nad Rohanovem
Hlasování

o obsazení

prvních

bytu zájemci:

pro 12, proti

O, zdržel se O.

Limit nájmu stanoven dotacnÍm programem ve výši 50,- Kc/m2 obytné
K bodu 7:
plochy/mesíc. Rada obce navrhuje stanovit nájemné v dome s chránenými byty Vacov cást
Miretice cp.40 v cástce 35,- Kc/m2/mesÍc + paušální cástku 100,- mesícne za podkrovní sklad
v bytech v prvním paUe domu.
Hlasování:

pro 12, proti

O, zdržel se O.

K bodu 8 : St. komise pr·edkládá zastupitelstvu

návrhy, které byly projednány v RO /viz

prÍl.c.2/
.Josef Štepánek- žádost o smenu pozemku c. 255/25 a 255/26 k.ú.Rohanov pod komunikací
o výmere 72 a 53 m2, za cást pozemku c. 255/1 (náves) o výmere 112 m2. Smenu komise
nedoporucuje. navrhuje odkup pozemku pod komunikací k.ú.Rohanov za cenu 100,- Kc/m2.
Hlasování:

pro 12, p"oti O, zdržel se

O.

Manželé .J. a R.Koškovi - žádost o prodej p.p.c. 320 k.ú.Cábuze o výmere 2101 m2. Komise
po projednání v RO nedoporucuje prodej, úpravy náhonu je možno provést po dohode.
Hlasování

proti prodeji pozemku:

pro 12, proti

O, zdržel se

O.

Zámer koupit pozemky st.p.c. 96 a p.p.c. 10/9 pod a kolem vodojemu k.ú. Lhota nad
Rohanovem. Komise doporucuje koupit pozemky za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 4290,- Kc od Státního statku Jenec.
Hlasování:

pro 12, proti

O, zdržel se

O.

K bodu 9: Rada obce navrhla upravit poplatek za rozptyl prípadne vsyp na novém hrbitove
\T Vacove. Soucasná výše poplatku byla již dlouhou radu let 100 Kc. Je skutecností. že

hl·bituv. kter) Ul11o:L.lluje
tento akt není \ širokém regionu. Nezbytná úprava predmetného
prostranství vyžaduje radu nákladú (mimo vlastního aktu) z prostredku
obce. Proto byl
navrž,en jednorázový poplatek za rozptyl eventuelne vsyp ve výši 1 000 Kc.
Hlasování:

pro 12, proti

O, zdržel se O.

Kbodul0:

Rada obce navrhuje ustanovit clena ZO Martina Moutelíka k provádení svatebních obf'adú.
Dosud mohli oddávat pouze starosta a místostarostka obce,
Hlasování:

pro 10, proti

O, zdržel se

2.

K bodu 11 :

Starosta pf'edložil zastupitelúm
zápis z dílcího prezkumu hospodarení
provedeného
pracovníky KÚ ./c. provedeného 16. a 17.9.2008. Tri uvedené závady mají v podstate
informativní
charakter. - napr. bylo vytceno schvalování pronájmú a výpújcek
zastupitelstvem obce (je v kompetenci RO).
Zastupitelstvo vzalo na vedomí.

K bodu 12:

Starosta obce po projednání v RO navrhuje poverit stavební komisi
prípravou a
vyhodnocením zakázek malého rozsahu (do 6 mil. Kc bez DPH) jejichž investorem bude obec
Vacov. Tímto krokem nebude nutno na každou akci jmenovite ustanovovat tuto komisi.
Hlasování:

pro 12, proti

O, zdržel se

O.

K bodu 13 :

Ing. Novák
seznámil zastupitele s ,.Plánem financování obnovy vodovodú a kanalizací"
pf'cdložen)'m provozovatelem 1..JVS. Obec si musí v casovém horizontu vytvorit financní
zdroje na obnovu tohoto zaí'ízení (povinnost ze zákona od 1.1.2009). Pro ilustraci je vhodné
uvést, že hodnota našeho vodohospodárského majetku dosahuje výše 232 mil. Kc. K této
problematice nebyl konkrétní záver ucinen. bude predmetem následného ZO (v prosinci
20(8).

K bodu 14: Starosta seznámil prítomné se soucasnými aktivitami obce
- zajištena dotace na vybavení venkovního areálu MŠ ve Vacove a vysázení zelene z M]'vfR,
celkové náklady ve v)!ši 300 tis.Kc z toho 70°/tldotace.
- nadále probíhá pf'íprava podkladu pro žádost o dotaci ZTV zóny pro výstavbu Pod dubem a
rekonstrukci a modernizaci kuchyne ajídelny ZŠ Vacov. Jedná se o investicne nákladné akce.
- zpracována žádost o dotaci (RSŠumava) na oslavy výrocí K.Klostermanna na Javorníku.
- oznámena malá úprava provozních hodin Pošty Vacov.

Usnesení c. 11 Zastupitelstva
ze dne 25.9.2008

obce Vacov

I.
za schvaluje:
I) rozpoctová opatrení C. 1 - 4. a rozbor hospodarení k 31.08.2008
2) umístení navržených obyvatel do domu s chránenými byty
3) nájemné v dome s chránenými byty ve výši 35,- Kc/m2 obytné
plochy/mesíc a 100,- Kc/mesíc za využití pudního prostoru v bytech
v l.NP
4) nesmenit pozemky dle žádosti pana J .Štepánka Rohanov, doporucuje
odkoupit pozemky pod místní komunikacÍ.
5) neprodat pozemky manželum Koškovým v k.ú. Cábuze.
6) zámer koupe nemovitostí v k.ú.Lhota nad Rohanovem pod a kolem
vodojemu za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle bodu 8.
7) jednorázovou platbu za rozptyl, prípadne vsyp na hrbitove ve Vacove ve
výši 1000,- Kc
II.
poveruje:
1) stavební komisi prípravou a vyhodnocením zakázek malého rozsahu,
jejichž investorem je Obec Vacov.
2) clena Zastupitelstva obce Vacov pana Martina Moutelíka k provádení
svatebních obradú.

Hlasování:

pro 12 , proti O , zdržel se O .

Zapsal:

H.Dal1hová

Overili:

Ing. M.Roucková

Ing. Zd.Novák

starosta obce
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Dne: 25.09.2008

