Zápis č. 7/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 16. listopadu od 18:00 hod. v budově Spolkového
domu č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 8

Omluveni:1 (V. Kostka)

Hosté: 8

Zasedání řídil místostarosta obce Tomáš Hanus.
K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva, přítomné
hosty a konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva. Ověřovateli zápisu
byli jmenováni J. Anton, K. Frčková, zapisovatelem byl jmenován T.
Hanus. Starosta obce předal vedení schůze místostarostovi obce T.
Hanusovi.
Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání zastupitelstva bude
pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Místostarosta obce vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli
tuto skutečnost na úvod svého příspěvku či dotazu. Místostarosta T.
Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtová opatření č.7, 8, 9 a 10/2021
Revokace usnesení k závěrečnému účtu obce za rok 2020
Svoz odpadu 2022 – dodatek č.18 s firmou Marius Pedersen
Vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Žádosti o dotace z MMR pro rok 2022
Různé
Závěr

Místostarosta vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění
programu schůze. Zastupitelka K. Frčková navrhuje zařazení bodu
„Revokace usnesení č.33/21 a č.34/21 z důvodu pochybení zapisovatele“.
Místostarosta dává hlasovat o zařazení bodu na program schůze.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 4
proti: 0
Pro: Anton, Dvořák, Frčková, Makoč
Zdržel se: Hanus, Kutiš, Šedivý, Habrda

zdrželo se:4

Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Místostarosta T. Hanus vyzval ověřovatele z minulé schůze, zda existují
námitky k Zápisu č.6. K Zápisu č.6 nebyly vzneseny žádné námitky.
K bodu č. 2 - Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Starosta obce Ing. T. Šedivý informoval, že na minulé schůzi nebyla
přijata žádná usnesení.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č.7, 8, 9, 10/2021
Rozpočtová opatření č.7, 8, 9, 10 /2021 byla vzata na vědomí. Kopie
rozpočtových opatření budou součástí zápisu jako příloha č.1, 2, 3, 4.
K bodu č. 4 – Revokace usnesení k závěrečnému účtu obce za rok
2020
Při dílčím auditu upozornila krajská auditorka na neúplnou formulaci
usnesení týkající se Závěrečného účtu za rok 2020. Pokud je Závěrečný
účet schválen s výhradami, musí zastupitelstvo stanovit nápravná
opatření.
Původní znění:
č. 29/21 – OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a audit
hospodaření obce za rok 2020 s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021,
b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020
překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové
straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,
Návrh nového znění:
Zastupitelstvo obce na základě projednání závěrečného účtu obce
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, souhlasí s
celoročním hospodařením, a to s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021 – obec neeviduje
pohledávky z titulu půjčování techniky, resp. o nich nebylo účtováno ani

k rozvahovému dni,
b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020
překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové
straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,
Zastupitelstvo obce přijímá následující opatření k nápravě výhrad:
nápravné opatření k bodu a) obec bude vést průběžnou evidenci
pohledávek z titulu půjčování techniky
nápravné opatření k bodu b) při tvorbě rozpočtových opatření bude
důsledně dodržován limit pro harmonizaci rozpočtu starostou obce
stanovený usnesením č.21/21, tj. do 300 000Kč na výdajové straně a
neomezeně na příjmové straně na jedno rozpočtové opatření.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o revokaci usnesení č.29/21.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 5 - Svoz odpadu 2022 – dodatek č.18 s firmou Marius
Pedersen
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o dodatku smlouvy s firmou
Marius Pedersen.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 6 - Vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Se začátkem projednávání bodu v čase 18:23 doplnil zastupitelstvo do
kompletního složení zastupitel V. Kostka, který byl na začátek jednání
omluven.
Místostarosta informoval přítomné že, vhledem ke změně zákona o
odpadech, je nutné od 1.1.2022 změnit koncepci nakládání s odpady
v naší obci, neboť současný systém není možné po 1.1.2022 provozovat.
Obec Vidov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.

Výše poplatku činí 600Kč.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o Vyhlášce č.1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č.7 - Žádosti o dotace MMR 2022
Starosta obce seznámil přítomné s parametry žádosti z dotačního titulu
MMR na opravu místních komunikací. Tato žádost by zahrnovala opravu
panelové cesty do řadovek, opravu (rekonstrukci) asfaltového povrchu
návsi a plochy před bytovkou č.p. 27. Termín podání žádostí je do
17.12.2021 do 12:00. Maximální výše dotace je 80%. K podkladům pro
schválení podání žádosti vyčíslil dopravní projektant u jednotlivých oprav
celkovou cenu konkrétní opravy. Někteří zastupitelé požadovali podrobný
položkový rozpočet, který v době jednání nebyl projektantem dodán.
Zastupitelé se dohodli pověřit starostu přípravou podkladů pro podání
žádosti a předložení žádosti ke schválení na příští schůzi OZ.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o pověření starosty přípravou
podkladů pro podání žádosti o dotaci z POV MMR na opravy místních
komunikací (MK 02c - panelová cesta, MK 18c - točna MHD, MK 20c povrch u bytového domu č.p.27).
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Místostarosta T. Hanus seznámil přítomné s návrhem podat žádost o
vybudování pumptracku z programu POV MMR - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, termín podání žádostí je do
17.12.2021 do 12:00. Maximální výše dotace je 80%. Pumptrack by byl
vybudován místo stávající bicrosové dráhy. Místostarosta informoval, že
ze stejného titulu obec žádala na vybavení sportovního areálu – dětské
hřiště, workout. Tento projekt by měl oslovit cílovou skupinu dětí ve věku
8-16 let. Garantem projektu by byl místostarosta T. Hanus. Předpokládaný
rozpočet 342 321Kč včetně DPH a včetně rozpočtové rezervy ve výši 10%
(cca 37 000Kč).
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o pověření starosty podáním žádosti
na vybudování pumptracku z programu POV MMR - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 9 – Různé
V bodě různé bylo diskutováno o analýze finančního výboru, způsobu
schvalování zpráv výborů, závěrech finanční zprávy a postupech při tvorbě
rozpočtu.
Dále byla podána informace o zadání přípravy příkazní smlouvy na
výběrové řízení na realizaci komunitního centra.
Byl diskutován obsah a forma informování o rozpočtových opatřeních,
včetně zpracování důvodových zpráv k rozpočtovým opatřením.
Zastupitelé se dohodli na zařazení bodu s touto problematikou a návrhem
usnesení na příští schůzi OZ.
Zastupitelka K. Frčková upozornila na pochybení zapisovatele
(T.Hanus) v zápise č. 5/2021 u usnesení č. 33 a 34/21, kdy formulace
usnesení v zápise není shodná s verzí usnesení na audiozáznamu.
Zastupitelé se v následné diskuzi dohodli na zařazení bodu a případné
revokaci usnesení na příští schůzi OZ.
Bylo diskutováno vyvěšování příloh zápisů na webových stránkách
obce. Zastupitel M. Dvořák navrhl, aby byly v rámci transparentnosti
vyvěšovány na web obce všechny přílohy, které jsou součástí úřední verze
zápisu, který je v tiskové formě archivován na OÚ. Po diskuzi zastupitelů
nechává místostarosta hlasovat o návrhu usnesení: „OZ pověřuje starostu
a místostarostu povinností zveřejňovat přílohy a dodatky k zápisům ze
zasedání OZ společně se zápisy, a to ve strojově čitelné podobě“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 6
proti: 1
Pro: Anton, Dvořák, Frčková, Makoč, Hanus, Kostka
Proti: Habrda
Zdržel se: Kutiš, Šedivý

zdrželo se:2

Celé znění bodu Různé naleznete na audiozáznamu v čase 1:18:18 –
2:56:26.

Unesení:
č.35/21 – OZ schvaluje revokaci usnesení č.29/21. Schválené znění:
„Zastupitelstvo obce na základě projednání závěrečného účtu obce spolu
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním
hospodařením, a to s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021 – obec neeviduje
pohledávky z titulu půjčování techniky, resp. o nich nebylo účtováno ani k
rozvahovému dni,

b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020
překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové
straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,
Zastupitelstvo obce přijímá následující opatření k nápravě výhrad:
nápravné opatření k bodu a): obec bude vést průběžnou evidenci
pohledávek z titulu půjčování techniky
nápravné opatření k bodu b): při tvorbě rozpočtových opatření bude
důsledně dodržován limit pro harmonizaci rozpočtu starostou obce
stanovený usnesením č.21/21, tj. do 300.000Kč na výdajové straně a
neomezeně na příjmové straně na jedno rozpočtové opatření“,
Usnesení č.35/21 ruší a nahrazuje usnesení č.29/21.
č.36/21 - OZ schvaluje dodatek č.18 s firmou Marius Pedersen a
pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 37/21 - OZ schvaluje Vyhlášku č.1/2022 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství,
č. 38/21 - OZ pověřuje starostu přípravou podkladů pro podání žádosti o
dotaci z POV MMR na opravy místních komunikací (MK 02c - panelová
cesta, MK 18c - točna MHD, MK 20c - povrch u bytového domu č.p.27),
č. 39/21 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování
pumptracku z programu POV MMR - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 40/21 – OZ pověřuje starostu a místostarostu povinností zveřejňovat
přílohy a dodatky k zápisům ze zasedání OZ společně se zápisy, a to ve
strojově čitelné podobě.
K bodu č. 10 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 21:01.

Starosta:

………..............……………................

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Zapisovatel:

…………………...........................……
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