Zápis č.7/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 30.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:4

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Složení slibu zastupitele
Volba předsedy finančního výboru
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.10/2017
Prodej pozemku p.č.42/13
Prodej pozemků p.č.169/3 a p.č.172/6 – stavba dálnice D3
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty,
konstatoval schopnost zastupitelstva k usnášení se a zahájil zasedání v 20:00
hod. Seznámil zastupitele s programem a navrhl zařazení bodu č.8- Čerpání úvěru
na zpětné profinancování nákupu části areálu Tesery. Zapisovatelem byl jmenován
T.Hanus, ověřovateli Ing.Radek Tibitancl a Miroslav Dvořák. Host paní K.Lidralová
oznámila, že si ze schůze bude pořizovat audiozáznam pro vlastní potřebu.
Starosta dává hlasovat o programu.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Složení slibu zastupitele
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý poděkoval odstupujícímu zastupiteli Vladimíru
Severinovi, který rezignoval k 30.9.2017, za jeho činnost v zastupitelstvu a ve
finančním výboru, jehož byl předsedou.
Nastupující zastupitelka Ing.Zuzana Rybáková složila slib zastupitele a starosta
obce ji v souladu se zákonem o obcích předal Osvědčení o zvolení zastupitelem
obce s platností od 1.10.2017.
K bodu č. 3 –Volba předsedy finančního výboru
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý navrhl na volný post předsedy finančního
výboru Ing.Jiřího Toncara. Starosta dává hlasovat o novém předsedovi finančního
výboru.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:1

Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý zrušil stálou výběrovou komisi, jejímž
předsedou byl Ing.J.Toncar. Složení výběrové komise a předseda komise budou
jmenováni ke každému výběrovému řízení samostatně.
K bodu č.4-Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý seznámil přítomné bod po bodu s plněním
usnesení z minulé schůze OZ. Zastupitelé neměli k plnění usnesení žádné
připomínky
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.5- Rozpočtové opatření č.10/2017
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý předložil rozpočtové opatření č.10/2017,
podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky rozpočtu a s
navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.10/2017 bude součástí Zápisu č.7
jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 6 – Prodej pozemku – část pozemku p.č.42/13
Starosta
seznámil přítomné se žádostí pana K.Dudy o prodej části
pozemku(dle geometrického plánu č. 473-18/2017) p.č. 42/13 v k.ú. Vidov. Jedná
se odkup části obecního pozemku (23m 2 )před vjezdem na zahradu k nemovitosti
žadatele za 200Kč/m2 + úhrada nákladů. Starosta dává hlasovat o prodeji. Kopie
geometrického plánu bude součástí Zápisu č.7 jako příloha č.2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Prodej pozemku p.č.169/3 a p.č.172/6 v k.ú. vidov
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o prodeji části pozemků p.č. 169/1 o
výměře 115 m2 (p.č.169/3 dle GP č.442-103890020/2016) a části pozemku
p.č.172/1 o výměře 138 m2 (p.č.172/6 dle GP č.442-103890020/2016) v k.ú
Vidov. Jedná se odkup části obecního pozemku z důvodu výstavby dálnice.
Částka za prodej navržená ŘSD činí 21 600Kč. Starosta dává hlasovat o prodeji.
Kopie geometrického plánu bude součástí Zápisu č.7 jako příloha č.3.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 8 - Čerpání úvěru na zpětné profinancování nákupu části
areálu Tesera
Zastupitelé se dohodli, že pověří finanční výbor zpracováním návrhů na
čerpání úvěru na částečné profinancování nákupu Tesery s ohledem na plánovaný
rozpočet na příští rok a investiční akce na jejichž realizaci v příštím roce se
zastupitelé shodli. Jedná se o zastávku autobusu u paneláků, rekonstrukci a
doplnění veřejného osvětlení ve sportovním areálu, rekonstrukce cesty ve
sportovním areálu, úprava povrchu v pergole, úprava terénu nad
jezem,pokračování ve výstavbě chodníku směrem k rybníku Jakub a lávky přes
Nedabylský potok. Zastupitelé zároveň pověřili finanční výbor navržením výše
finanční rezervy na obecním účtu ke konci každého kalendářního roku, která
nebude čerpána. Finanční výbor předloží své návrhy na příští schůzi
zastupitelstva.
K bodu č. 9 – Různé
Starosta navrhl zastupitelům stanovení výše finanční kompenzace za vodovodní
přípojku pro veřejnou potřebu, která bude investorem převedena do majetku
obce. Starosta navrhl finanční kompenzaci ve výši 400Kč za metr vodovodní
přípojky. Starosta dává hlasovat o návrhu. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Satrosta dále navrhl zpoplatnění substrátu na terénní úpravy, který obec
získá zpracováním materiálu z komunální kompostárny. Zastupitelé s shodli na
ceně 300Kč/m3 a zároveň pověřili starostu zjištěním finančních nákladů na možné
pytlování substrátu.
Zastupitelé se dohodli na doplnění žádosti na úpravu dopravního značení na
silnici směr Neadabyle. Do žádosti a vypracované dokumentaci bude doplněno
umístění značky „Zákaz vozidel nad 3,5t“. Značka bude umístěna na začátek
silnice směr Nedabyle.
Zastupitel T.Srbený upozornil na nedostatky při rekonstrukci povrchu u ČOV, v
souvislosti s terénními úpravami u skladu obecní techniky. Starosta upozornil, že
stavba ještě není dokončena a slíbil sjednat nápravu.
Usnesení:
č.32/17 – OZ schvaluje Ing.J.Toncara na funkci předsedy finančního výboru.
č.33/17 – OZ schvaluje prodej části pozemku(dle geometrického plánu č. 47318/2017) p.č. 42/13 v k.ú. Vidov(23m2 ) za cenu 200Kč/m2 + úhrada nákladů.OZ
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.34/17 – OZ schvaluje prodej části pozemků p.č. 169/1 o výměře 115 m2
(p.č.169/3 dle GP č.442-103890020/2016) a části pozemku p.č.172/1 o výměře
138 m2 (p.č.172/6 dle GP č.442-103890020/2016) v k.ú Vidov. Jedná se odkup
části obecního pozemku z důvodu výstavby dálnice. Částka za prodej navržená
ŘSD činí 21 600Kč. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.35/17 – OZ schvaluje výši finanční kompenzace za vodovodní přípojku pro
veřejnou potřebu, která bude investorem převedena do majetku obce ve výši
400Kč/m vodovodní přípojky.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.10/2017
Příloha č. 2: Kopie geometrického plánu č. 473-18/2017
Příloha č. 3: Kopie geometrického plánu č. 442-103890020/2016

K bodu č. 9 - Závěr
Starosta poděkoval za účast a schůzi zastupitelstva ukončil ve 21:25.

