Zápis č. 05/2013
zjednánízastupitelstva obce Senohraby konaného dne 20. 11.2013
od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů

Přítomni:

Ing. Pavel Pangrác, Milan Kraut, Ing. Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra Kloužková, Zbynék
Průša,Jan Beneš, Jarmila Malinová
Omluveni: PhDr. Vladimír Dvořák
Neomluveni: Ing. JiŤíZaIT aďník

1.

Kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájíl starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, že dle prezenční listiny
- příloha zápisu č. 1 je přítomno 7 členůzastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.

2.

Volba ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele zápisu.
byli zvoleni Ing. Alexandra Kloužková a Ing. Jaroslav

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu

Mareš.
Usnesení č.01/05/2013: Ověřovateli zápisu

byli zvoleni Alexandra Kloužková a Jaroslav

Mareš.
5 hlasů pro: Pangrác, Krauto Benešo Průša,Malinová
0 proti:
2 se zdrželi: Kloužková, Mareš
Usnesení č.01105120|3 bylo schváleno.
Výsledek

hlasování:

Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu Jana Herbsta.
Paní Malinová: Navrhuj e, aby zapigovatelem zápisu byl pan Mareš.
Usnesení č.02l05l2013z Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zapisovatelem zápisu byl Jaroslav
Mareš.
Výsledek hlasování: 1 hlas pro: Malinová
Pangráco Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková
6 proti:
0 se zdržel
Usnesení č.0210512013 nebylo schváleno.

3.

Program dnešního jednání zastupitelstva.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenováni zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Schválení zátpisuze zasedáníZO ze dne 28. 08. 2013.
5. Úprava rozpočtu č.4l20t3.
6. Účelový účetpro zásahovou jednotku hasičů.
7. Rozpočet DSO Malé Posázavínarok2014.
8. Rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví na roky 2015 a20I6.
9. Návrh na odkup části pozemku ppč.68/2.
10. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno, pozemek ppě.5l7lI.
1 1. Smlouva o smlouvě budoucí - inženýrskésítě, pozemek ppč.29718.

12.

Žáďosti o dotace

-

Středočeský kraj.

13. Dotace na odstraňování následků povodni2013 - Ministerstvo dopravy ČR.
i4. Likvidace povodňových škod - Krajský úřad Středočeského kraje.
15. Oprava místníchkomunikací.
16. Hrad Hláska - dotace zprogramv Leader.
17. Žádosti o změnu územního plánu obce.
18. Různé.

19. Diskuze.
Usnesení č.03/05/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
č.0310512013
Usnesení
bylo schváleno.

4.

Schválenízápisu zezasedáníZO ze dne 28.08.2013.
Pan Pangrác:
Prořez větví v ulícíZaStarou poštou bude proveden v únoru ažvbíeznu2014.
Vybavení kanceláře pí účetní.V rozpočtu obce pro letošnírok bylo na tuto akci rozpočtováno
60.000,- Kč. Kancelář byla vybavena novým nábytkem, byla provedena oprava elektrorozvodů,
bylo položeno nové linoleum a kancelář byla vymalována. Celkové náklady činily 51.941,- Kč.
Stav bankovních účtůobce k 20. 1 I.2013 je 13.082.000,- Kč.
Starosta obce přečetl svou odpověď na dopis p. Zahtadníka.
Usnesení č.04l05l2013z Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 28. 08. 2013.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Marešo Beneš, Průša,Kloužková
0 proti:
1 se

zdržel: Malinová

Usnesení č.0410512013 bylo schváleno.

5.

Uprava rozpočtu č.4l20l3.
Starosta seznámil členy zastupitelstva súpravou rozpočtu obce č. 4l20I3 k31. 10. 2013. Úprava
rozpočtu ě. 4l20I3 byla zaslána všem členůmzastupitelstva obce atvoŤí přílohu zápisu č. 2.
Příjmy obce po úpravě rozpočtu ě.4l20I3 ěiní: 12.665.02I,50 Kč
Výdaje obce po úpravě rozpočtu č.4l20I3 činí: IL040.326,86 Kč
Paní Malinová: Na co je navýšení10.000.- Kč na školu.
Pan Pangrác:
Paní Malinová:
Pan Pangrác:
Paní Malinová:

Pan

Pangrác:

Dotace na provoz školy.
Na co je 204.000,i Kč na hasiče.
Učelová dotace od Sfiedočeského kraje.

V letošnímroce se provádí již 4 úprava rozpočtu. Nesouhlasím s úpravami,
protože jsou většinou zieužívány. Jsou zde ukývriny výdaje, které nebyly
odsouhlaseny zastupitelstvem.

Yáš názotje mylný. Každá finančníčástka, která přijde formou dotace nebo jinou

formou než bylo plánováno, musí projít úpravou rozpočtu.
Pan Mareš: Zvýšení výdajů na Hlásku je dílčíkrok. Následovat bude příjem penéz z dotace.
Usnesení č.05/05/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.4l20l3.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangráco Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková

1proti:

0 se zdržel:
Usnesení č.05/05/2013 bylo schváleno.

6.

Malinová

ÚtetovY účetpro zásahovou jednotku hasičů.
V souladu se zákonem ě.16012013 Sb., bude našízásahové jednotce poskytována finančníilhrada za
zásahy u autonehod a to ve výši 5.600,- Kě za každou zapoóatou hodinu zásahu. Finančnínáhrady
budou poukazovány nazvláštní účelovýúčetobce.
Usnesení č.0610512013: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení zvláštního účelovéhoúčtuč. 436897170297l0t00, na ktery budou poukazovány finančníprostředky
za zásahy u autonehod. Finančníprostředky budou sloužit pro
financování potřeb hasičůSenohraby.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č,0610512013 bylo schváleno.

7.

Rozpočet DSO Malé Posázaví na rok 2014.
Rozpočet DSO Malé Poséuavína rok 2014 byl vyvěšen na úřednídesce. Příjmy jsou rozpočtovány
ve výši: 77I.000,- Kč a výdaje jsou rozpočtovány ve výši: 771.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočet DSO Malé Posžnavína rok 2014,

8.

Rozpočtový l}hled DSO Malé Posázaví na roky 2015 a 2016.
Rozpočtový výhled DSO Malé Posázavi na roky 2015 a 2016 byl vywěšen na úřední desce.
Rozpočtový výhled na rok 2015 počítás příjmy ve výši: 701.000,- Kč a s výdaji ve výši: 767.500,Kč. Rozdíl mezipŤýmy avýdaji bude krY zfinančnirezervy.
Rozpočtový výhled na rok 2016 počitá s příjmy ve výši: 645.000,- Kč a s výdaji ve výši:
765.500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy avýdaji bude kryt zťtnančnirezetvy.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočtový výhled DSO Malé Posénavína roky
2015 a2016.

9.

Návrh na odkup části pozemku ppč.68/2,k,ú,Senohraby.
Spoleěnost ČPZ Pistribuce, požádala o odkoupení části pozemku ppč.68/2. Vlastníkem pozemku je
Obec Senohraby. Na tomto pozemku byla v minulosti rybudována trafostanice, jejímžvlastníkem
je společnost ČEZ Distribuce. Prodej by se týkal vlastního pozemku pod trafostanicí + 2 m na
každou stranu,
Usnesení č.07l05l2013z Zastupitelstvo obce schvaluje zámér prodeje části pozemku ppč.68/2,
k ú. Senohraby.
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro
7 proti
0 se zdržel
Usnesení č.07 l05l20l3 nebylo schváleno.
Obec Senohraby uzavŤe se společnostíČEZ Distribuce smlouvu o věcném břemeni na výše
uvedené pozemky a stavby na těchto pozemcích.
Usnesení č.08/05/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouly o věcném břemeni se
společnosti ČnZDistribuce na část pozemku ppč.68l2, u čp. 309, k.ú.
Senohrab.yo kde je postavena trafostanice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.08/05/2013 bylo schváleno.

10.

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno, pozemek ppč.517/1, k. ú. Senohraby.
Jedná se o stavbu distribučníelektrizačnísoustaly kVN mezi trafostanicemi Na Ostruvku a Hrušov.
Konkrétně se jedná o pozemek ppč5l7lI, jehožvlastníkem je Obec Senohraby, který byl v rozsahu
cca20 m2 dotčen protlakem pod silnicí III. třídy.
Usnesení č.09/05/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zíizenívěcného břemene čístoIV-12-6002437ll, - dodatek.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.09 l05l20|3 bylo schváleno.

11.

Smlouva o smlouvě budoucí - inženýrskésítě, pozemek ppč.29718.
Jedná se o stavbu inženýrských sítívpozemku ppč.297l8, který je ve vlastnictví obce Senohraby.
Inženýrské sítě budou budovány pro pozemekppč.29717 .
Usnesení č.10/05/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

o zřwení věcného břemene na

vybudování inženýrských sítí

v pozemku ppč.297l8, jehož vlastníkem je Obec

Inženýrskésítě budou budovány pro pozemek ppč.297l7.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.10 10512013 bylo schváleno.

12.

Žádostio dotace - Středočeský kraj.

Senohraby.

Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem na podání žádostío dotace z fondů Středočeského
kraje.

Ze Středočeského fondu životníhoprostředí a zemědělství podá obec žádost na akci: ,,Dostavba 3.
Stavby splaškové kanalízace" .
Usnesení č.1110512013: Obec Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:

o,Dostavba 3. stavby splaškové kanalizaceó' ze Středočeskéhofondu

a zavazuie se
minimálně
50Á
z celkových
ýši

životníhoprostředí a zemědělství pro rok 2014

spolufinancovat uvedený projekt ve
nákladů projektu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
Usnesení č.11l05l20t3 bylo schváleno.

0 se

zdržel

Ze Středočeského fondu rczvoje obcí a měst podá obec žádost na akci: ,,Rekonstrukce chodníkůna
ulici Hlavní anavazující odstavné manipulačníplochy u školy a hasičámy".
Usnesení č,1210512013: Obec Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:
ooRekonstrukce chodníkůna ulici Hlavní a navazljícíodstavné
manipulačníplochy u školy a hasičárnyoo ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve lTši minimálně 50Á z celkoqých nákladů
projektu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.12l05l20l3 bylo schváleno.
Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných složek hasičůa složek IZS pro rok2014, podá obec
žádost na akci: ,,Hasičská zbrojnice - výměna oken a rekonstrukce izolaci provedená svépomocí",
Usnesení č.13l05l2013z Obec Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:

,,Hasičská zbrojnice výměna oken a rekonstrukce izolací
provedená svépomocío'ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných složek hasičůa složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se

spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 50Á z celkoqfch
nákladů p,p,ojektu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pró
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.l3 10512013 bylo schváleno.
Paní Malinová: Proč se tenkrát nežádalo na opravu hasičského automobilu z těchto dotací.
Pan Pangrác: V roce 20II a 2012 Středočeský Wq žáďné dotačnítituly na opravu hasičských
automobilů nevypsal.

13.

Dotace na odstraňování následků povodní 2013 - Ministerstvo dopraly ČR.
Obec obdržela účelovouneinvestičnídotaci z Ministerstva dopravy ČRna odstraňování škod
způsobených obci povodněmi vroce 2013. Dotace byla poskytnuta ve výši 731.000,- Kč. Dotace
bude použita na opravu ulic U Tunelu, U Transformátoru, Škohí,Sázavská, Y Zátišía opravu cest
z Hrušova na Hlásku a zH|ásky do Poddubí. Ministerstvo dopravy na záklaďě žádosti obce, převede
finančníprostředky na rok 2014.
Usnesení č.l4l05l2013: Zastupitelsfvo obce souhlasí, aby starosta požáda| Ministerstvo
dopraly Čn o převod finančníchp.osiředků z d,otace na
odstraňování škod způsobených obci povodněmi na rok 201,4.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.1410512013 bylo schváleno.

t4.

Likvidace povodňových škod - Krajský úřad Středočeského kraje.
Starosta informoval o průběhu likvidace škod po povodních a o finančníchprostředcích, které obec
na likvidaci škod obdržela od Středočeského kraje. Na dalšímjednání zastupitelstva obce podá
starosta podrobnou informaci o ěerpání ťrnančníchprostředků, které musí být vyúčtoványdo konce
prosince 2013. Nevyužité finančníprostředky musí bý vráceny Středočeskému kraji.

15.

Oprava místníchkomunikací.
Pro rok 2014 je plánováno opravit cca 4.000 m2 místníchkomunikací. Oprava komunikací bude
provedena stejnou metodou jako v rcce 2012 a2013. Seznam komunikací, které budou opravovány
v roce 2014, bude zveřejněn v Senohrabské hlásce a na internetových stránkách obce. Občané
mohou tento návrh připomíŇovat. V roce 2014 bude opravena i komunikace Na Požáru.

16.

Hrad Hláska - dotace z programu Leader.
V současnédobě je ukončena stavební část akce ,,I. etapa záchtany Velké věže - dominanty hradu
Zlenice", Stavební práce provedla firma Dalibor Frňka v hodnotě I.149.379,- Kč. ZbWá dokoněit
ještě dvě části a to vizuallzace hradu a část projektová, Na obě části je vypsáno výběrové řízení.
V letošnímroce obec podá žádost o dílčíproplacení části dotace. Celý projekt by měl b|t ukončen
v červnu 2014.
Paní Malinová: Tento týden má bý zaplacena faktura pana Frňky na částku I.I49.379,- Kč.
V úpravě rozpočtu je částka na hrad Hláska ve výši I.I97.779,- Kč. Ve smlouvě
o dílo je částka I.074,480,- Kč. Rozdíl mezi těmito cenami je I23,299,- Kč.
PanPangrác: Faktura od pana Frňky odpovídá skuteěně provedené práci na hradu Hláska.
Stavební práce byly po postavení lešeníprováděny dle zjištěného a skutečného
stavu velké věže.
Paní Malinová: Jaké práce byly provedeny.
Pan Pangrác: Bylo provedeno zpevnění věže, to znamená dozďéní véže,obezdění věže, byly
provedeny zpevňovací práce pomocí dubových trámů, byla provedena oprava
a sanace omítek. Práce byly provedeny dle projektu.
Paní Malinová: Měla by byt dodržena cena dle smlouvy.
Pan Pangrác: Pan Frňka vystavil fakturu na skutečně provedené práce,
Paní Malinová: Navrhuji, aby se proplacení faktury panu Frňkovi pozastavilo a aby byl zavolaný
technický dozor, který by se na to podíval. Já jsem tam minulý týden byla se
stavitelem, který zhodnotil, že dílo je nadhodnocené.
Pan Pangrác: Provedené práce byly kontrol9vány odbomíky na památky.
Paní Malinová: Proč je v úpravě rozpočtu častka I.I97 .779,- Kč na hrad Hláska.
Pan Pangrác: Z této částky se musí'Ť. ěž uhradit výběrové íizení.Cástku Vám sdělím na
pří štímj ed náni zastupitelstva.
Usnesení č.15/05/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby proplacení faktury, kterou vystavil
pan Frňka, bylo pozastaveno a provedené práce nechat přezkoumat

nezávislým odborníkem.
Výsledek hlasování: 1 hlasů pro: Malinová
6 proti:
Pangrác, Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková
0 se zdržel
Usnesení č.1510512013 nebylo schváleno.

Usnesení č.1610512013: Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury ve výši
1.149,379,- Kč, kterou vystavil pan Frňka.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková

Malinová
1proti:
0 se zdržel
Usnesení č.1610512013 bylo schváleno.

L7.

Žádostio změnu územníhoplánu obce.
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl doporučen postup při podání individuální žáďosti
o změnu územníhoplánu obce. Na záklaďějednaní s odborem územníhoplánování a regionálního
rozvoje VteÚ Řieany pořizovatelem změny územníhoplánu vžďy zttstává obec a to se všemi
povinnostmi, které ze změny územního plránu vyplývají. Pokud obec sama nepřistoupí k pořízení
změny územníhoplánu, budou jednotlivé žádosti o změny územníhoplánu zakláďány a bude s nimi
pracovat, až obec přistoupí ke zpracování nového územního plánu.

18.

Různé.
18.1. Zámér prodeje hasičského automobilu Mazda.
Usnesení č.1710512013: Zastupitelstvo obce schvaluje zámér prodeje nepotřebného
majetku obce. Jedná se o hasičskévozidlo Mazda.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangráco Kraut, Mareš, Beneš, PrůšaoKloužková
1proti: Malinová
0 se zdržel
Usnesení č.17 10512013 bylo schváleno.

18.2. Návrh rozpočtu DSO Ladův kraj pro rok 2014.
Rozpočet DSO Ladův kraj na rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce. Příjmy jsou
rozpočtovány ve výši: 2.430.300,- Kč a výdaje jsou rozpočtovány ve výši: 2.430.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočet DSO Ladův kraj na rok2014.

18.3. Vodovodní přivaděč Javorník.

V současnédobě je obec Senohraby členem zájmového sdruženíPřivaděč Javomík.
V souladu s požadavky kladenými na plánovanou výstavbu nového přivaděče a se změnou

příslušných zákonů,,je nutné založlt dobrovolný svazek obcí a stávající zájmové sdružení
zrušit. Náklady na plánovanou rekonstrukci přivaděěe Javomík jsou ve ýši cca 330
miliónů Kč. Finančníspoluúčastobce na dotaci na rekonstrukci přivaděče bude čínítcca 2
až 3 miliony Kč. Tato částka bude splatná v roce 2015.
Usnesení č.l8l05l2013: Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
návrh Smlouly o vytvoření dobrovolného svazku obcí podle ust. § 46 odst. 2, písm. b) § 53 zák. č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a návrh Stanov
dobrovolného svazku obcí, s tímrženázev dobrovolného svazku obcí bude: Vodovodní
přivaděč Javorník - Benešov; sídlo svazku obcí bude: Benešov, Masarykovo nám. 100,
256 01 Benešov; členy svazku obcí budou:
Město Benešov, IČ: 0023t4ffi, sidlo Masarykovo nám. I00,256 01 Benešov; bankovní
spojení Česká spořitelna, a.s.; e. účtu:19-0320035309/0800; zast. p. Ing. Jaroslavem
Hlavničkou, starostou města,
Obec Čerčany,IČ: 0023 1584, sídlo Václavská 36,257 22 Čerčany;bankovní spojení Česká
spořitelna, a.s.; č. účtu:320039369/0800; zast. p. Ing. Danou Tomáškovou, starostkou obce
Obec Senohraby,IČ 0024a737, sídlo Příčná6I,25I 66 Senohraby; bankovní spojení
Komerčníbanka, a.s.; č. úětu: 462920110100; zast. p. Ing. Pavlem Pangrácem, starostou
obce,

Obec Mrač, IČ: 00232271, sídlo Mrač 14, 257 2I Poříčínad Sázavou; bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.; č. úětu: 320100369/0800 zast. p. Františkem Zvolským, starostou
obce,

Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, sídlo Čtyikoly 70, 257 22 Čerěany; bankovní spojení
Komerční banka, a.s.; č. účtu:33323I2Il0fi0; zast. p. Štěpárre- Bencou, starostou obce,
Obec Lštění,IČ: 00508527, síďlo Grégrova 29,257 22 Lšténí;bankovní spojení Česká
spořitelna, a.s.; č, účtu:320067319108001' zast, p. Mgr. Miroslavem Klenovcem, starostou
obce,

Obec Mirošovice, IČ: 00240460, sídlo Na Ohradě 79O, 251 66 Mirošovice; bankovní
spojení Komerčníbanka, a.s.; č, účtu:5322-20110100; zast. p. MUDr. Tomášem Zvěřinou,
starostou obce,

Obec Poříčínad Sázavou, IČ: 00232513, sídlo PoříčínadSáaavou, Sázavská57,257 2I
Poříčínad Sázavou; bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.; č. účtu:320105389/0800; zast.
p. Mgr.Janem Kratzerem. starostou obce.
Dobrovolný svazek obcí dále oznaěován také jako ,,DSO.'.
předmětem činnosti svazku obcí bude:

správa, úďržba a provoz majetku představujícího vodovodní přivaděč Javorník - Benešov
s tím, že provozem a správou vodovodního přivaděče Javorník - Benešov, se zejména
tozumí:
a) vlastní provozování přivaděče zauěelem zajištěnídodávky pitné vody pro členy DSO;
b) péčeo majetek ve vlastnictví, správě, nebo ďržbé DSO, včetně jeho údržby,oprav,
evidence, odepisování a jeho případného kvalitativního, nebo kvantitativního rozvoje;
c) odstraňování havžlriía poruch vodovodního přivaděče, včetně zajišťovánínezbyných
náhradních opatření pro případy havárií, nebo poruch na vodovodním zaŤizení;
d) správa nákladů, výnosů a plnění povinností DSO spojených s věcným zabezpeěováním
provozu vodovodního přivaděče, tak jak vyplfvají z obecné-závazných předpisů, zejména
v oblasti finančnía bezpečnostní, nebo tak, jak byly uloženy příslušnými,k tomu
oprávněnými, orgány;
e) jednání s třetími osobami a orgány státní správy v souvislosti s plněním předmětu
činnosti DSO, dle smlouly, při zajišťovánísprávy, úďržby a provozu vodovodního
přivaděče Javorník - Benešov a zásobování členůDSO pitnou vodou.

Text Smlouvy o vývoření dobrovolného svazku obcí podle ust. § 46 odst. 1, b) - § 53 zák.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, tvoři přílohu zápisu č. 3.
Text Stanov dobrovolného svazku obcí tvoří přílohu zápisu č. 4.
II. uktádá

starostovi obce, Ing. Pavlu Pangrácovi, uzavíítSmlouvu o lytvoření dobrovolného
svazku obcí podle ust. § 46 odst. 2, písm. b) - § 53 zák č. 12812000 Sb., o obcích, ve
znénípozdějších předpisůo a to spolu se Stanovami dobrovolného svazku obcí, které
fvoří přílohu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.1810512013 bylo schváleno.
Usnesení č.lg t05 t2O1S : ZaŠtťpitelstvoobce schvaluje
a) bezúplatnÝ převod veškeréhonrajetku zétlmovéhosdruženíprávnických osob Přivaděč
Javomík * Benešov, se sidlem Masarykovo nám. 100, Benešov, IČ: 66133602, kteý
zájmové sdruženíprávnických osob Přivaděč Javorník - Benešov nabylo bezuplatně, a
ktery je popsán vpříloze č. 1. tohoto usnesení, na Vodovodní přivaděč Javorník Benešov, dobrovolný svazek obcí, ježbuďe založen Smlouvou o vývoření dobrovolného
svazku obcí podle ust. § 46 odst. 2, písm. b) - § 53 zák, č,12812000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějšíchpředpisů, a
b) úplatný převod veškeréhomajetku zájmového sdruženíprávnických osob Přivaděč
Javomík - Benešov, se sídlem Masarykovo nám. 100, Benešov, IČ: 66t33602, který
zájmové sdružení právnických osob Přivaděč Javorník * Benešov nabylo úplatně, a který
je popsán v příloze č. 2. tohoto usnesení, na Vodovodní přivaděč Javomík - Benešov,
dobrovolný svazek obcí, jež bude založen Smlouvou o vývoření dobrovolného svazku
obcí podle ust. § 46 odst. 2, písm. b) - § 53 zák. ě. 12812000 Sb., o obcích, ve zněni
pozdějšíchpředpisů, za částku v celkové výši podle přílohy č. 2 tohoto usnesení, a
c) převod veškerých práv a povinností z doposud platných a účinnýchsmluv uzavřených
zájmovým sdružením právnických osob Přivaděč Javomík - Benešov, se sídlem
Masarykovo nám. 100, Benešov, IČ: 66133602, na Vodovodní přivaděč Javomík Benešov, dobrovolný svazek obcí, ježbude založen Smlouvou o vytvoření dobrovolného
svazku obcí podle ust. § 46 odst. 2, písm. b) - § 53 zák. ě. 12812000 Sb., o obcích, ve
znénípozděj šíchpředpi sů.
0 se zdrže|
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 proti
Usnesení č.19 10512013 bylo schváleno.
Usnesení č.2010512013: Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušenízájmového sdružení
právnických osob Přivaděč Javorník - Benešov, IČ: 661 33 602,

se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01Benešov, založeném

dle ust. § 20f - § 20i občanského zákoníku, bez likvidaceo
s účinností
ode dne ýmazu zveíejného seznamu - registru
vedeného Krajským úřadem pro Středočeský kraj.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č.20 10512013 bylo schváleno.

0

proti

0 se

zdržel

18.4. Zápis

ze školskérady.
Pan Beneš seznámil členy zastupitelstva se zápisy zasedání školskérady ze dne 29. 08. 2013
a 16. 10. 2013 * příloha zápisu č. 5 a 6. Y zapise ze ďne 16. 10. 2013 je mimo jiné uvedeno,
že při opravách telefonů byl zjištěn problém s telefonní ústřednou. Podle mínění
opravujícího technika byly některé telefony ve škole odposlouchávány. Školská rada
doporučuj e paní ředitelce podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

18.5. Zpráva finančníhovýboru.

Paní Kloužková seznámila členy zastupitelstva se zétpisem ě.2l20I3 z jednáni finančního
ýboru ze dne 14. II.2013 - příloha zápisu č. 7.

18.6. Odpady.

Vlastníkům nemovitostí, kteří v letošním roce dosud nezaplatili poplatek za odpady, byla
zaslánavýzva kuhrazení poplatku. Pokud ani po této výzvé nebude poplatek uhrazen, celá
záležitost bude předána právníkovi obce.

18.7. Dalšízasedání zastupitelstva obce.

Dalšíjednání zastupitelstva obce se bude konat dne
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. 12. 2013 od 19:00 hodin.

18.8. Kulturní a společenskéakce.

Starosta informoval o plánovaných kulturních a společenských akcích v dalšímobdobí.

l9.

Diskuze.

Smutný:
Pangrác:

Proč až v listopadu zjišťujeme, kdo zaplatil nebo nezaplatil poplatek za odpady.
V listopadu byly rozeslány výzvy k tihradě poplatku. Pokud do konce listopadu
nebudou poplatlql uhrazeny, bude vše předáno právníkovi.
Paní Svašková: Kolik stál obec odvoz odpadků z náďraží a zďa se ČDna těchto niákladech podílejí.
Pan Pangrác; Obec zaplatila za první odvoz cca 6.800,- Kč. Za druhý odvoz ČD zaplatili částku o
.
něco vyšší,neboť odpadků bylo více.
Pan Topol: Dotazuje se, zdaje výtah na nádraží fuŇční a upozorňuje na špatně odvedenou
práci při stavbě vytahu.
Upozorňuje na špatně udělané retardéry v ulici Nad Stráněmi
Pan Kraut: Retardéry budou na jaře v příštímroce odstraněny.
Pan Pangrác: Čnpo ffech měsících zajistili opraváře, kterému oprava výtahu trvala dvě hodiny,
Paní Svašková: Upozorňuje na možnost znovuotevření východní varianty výstavby dálnice D3.
Doporučuje, aby obce, kterých by se tato varianta týkala, postupovali jednotně.
Informovala, že občanská sdruženío této situaci již jednala.
Pan Podaný: Není dobrá vízitka obce, že nebyly posekány louky v údolíMnichovky.
Pan Konvička: Poděkoval za opravu hradu Hláska.
Paní Kopecká: Kdo a jak určil délku opravovaných komunikací, konkrétně se jedná o ulici Na
Pískovně.
Pan Pangrác: Délka byla dohodnuta mezi starostou a prováděcí.firmou. Ulice ]{a Pískovně se dál
opravit nemohla, neboť předtím musí být komunikace, která je v úvozu, rozšířena a
na to již v letošním roce obec nemělafinance.
Paní Malinová: Jak to dopadlo s lešením na hradě Hláska.
Pan Pangrác: Lešeníjestále na hradě a záležitost není dořešena.
Pan
Pan

Starosta ukončil jednání ve 21:00 hodin.

Příloha č. 1: Prezenčnílistina.
PŤíIoha ě. 2: Úpravarozpočtu ě. 4l20I3.
Příloha č. 3: Text Smlouvy o vývoření dobrovolného svazku obcí ,,Vodovodní přivaděč Javorník
Benešov",
Příloha č. 4: Text Stanov dobrovolného svazku obcí ,,Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov".
Příloha č. 5 : Zápis ze zasedání školskéraďy ze dne 29 , 08. 201 3.
Příloha č. 6: Zápis ze zasedání školskéraďy ze dne 16. I0,2013.
Příloha č. 7: Zápisem ě.2l20I3 z jednání finančníhovýboru ze dne 14. II. 2013.

Zapsal: Jan Herbst
Ověřovatelé zápisu: Ing. Alexandra Kloužková, Ing. Jaroslav Mareš
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