Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2011
Datum: 14. 1. 2011
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 17.30 hod

Čas ukončení: 19.30 hod

Přítomni: 12 členů dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Věžník Ladislav, Zezula Jaromír
Program:
1. Odměňování členů ZO - informace
2. Dotace z POV na rok 2011
3. Svoz odpadů a poplatky v r. 2011
4. Různé
Starosta informoval přítomné o aktuálních změnách v oblasti odměňování členů
zastupitelstev podle novely nařízení č. 37/2003 Sb. platné od 1. 1. 2011. Podle této
novely bude s účinností od l. l. 1011 poskytována měsíční odměna uvolněným členům
zastupitelstva snížená o 5% (starosta). Neuvolněným členům zastupitelstva
(místostarosta, členové ZO) nebude tato odměna snížena, protože místostarosta nemá
maximální výši měsíční odměny a členové ZO nemají žádné odměny.
2. Starosta seznámil členy s možností podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova,
která bývá ve výši maximálně 140 tisíc Kč a spoluúčast obce je stejná nebo vyšší.
Starosta podal návrhy, na jakou akci by se mohla dotace použít – výměna zbývajících
oken ve škole, oprava střechy na tělocvičně, výměna oken v hasičce. Na výměnu oken ve
škole byla zpracována cenová nabídka od firmy VIAALTA, podle které by obec nejdříve
musela požádat o energetický audit a pak požádat o dotaci z programu Zelená úsporám.
Vzhledem k tomu, že tento program je v současné době pozastaven, zastupitelstvo
rozhodlo nezadávat energetický audit a rozhodlo, aby se dotace z Programu obnovy
venkova použila právě na výměnu zbývajících oken v zákl. škole, která jsou ve špatném
stavu. Místostarosta uvedl, že by mohla obec požádat Nadaci ČEZ o dotaci na „Oranžové
hřiště“, která se musí podat do konce ledna 2011.
12 pro – 0proti – 0 zdržel se

3. Starosta seznámil přítomné s problematikou svozu odpadů, cenami platnými od r.
2011. Jedná se o to, že firma ESKO-T bude fakturovat obci cenu za skutečně svezené
množství odpadu v obci dle ceníku skládky a cenu za svoz a manipulaci s odpadovými
nádobami. Uložení jedné tuny komunálního odpadu stojí 1 127 Kč, manipulace

s nádobami – ll0 litrů cca 16 kg 24 Kč, s nádobami 240 litrů 34 Kč. Starosta přednesl
rozpočet nákladů, které byly v roce 2010 a předpokládaných nákladů v roce 2011.
V roce 2010 byly tyto náklady: celkem 371 200 Kč
330 500 odvoz komunálního odpadu dle faktur od firmy ESKO-T
4 800 odvoz plastů
15 800 odvoz kontejneru – tráva
13 000 odvoz nebezpečného odpadu
7 100 odvoz železa
Vybrané poplatky od plátců /500 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a 500 Kč za
rekreační objekt/: 321 400 Kč
Obec doplácí 49 800 Kč. Podle svezeného množství v roce 2010 je odhad doplatku pro
rok 2011 o dalších 46 000 Kč vyšší. Je třeba důrazně požádat občany, aby třídili odpad,
aby do popelnic nedávali těžký odpad, který tam nepatří a aby minimalizovali počet
popelnic, nedávali poloprázdné popelnice k vyvezení, protože není možno vybírat vyšší
poplatek než je 500 Kč na osobu a rekreační objekt. Zastupitelstvo uvažuje o tom, že by
každá domácnost obdržela celoroční známku oproti uhrazení poplatku, kterou by označila
jednu odpadovou nádobu. Dále připadá v úvahu, že domácnost od jednoho do čtyř členů
a rekreační objekty by mohli mít pouze jednu odpadovou nádobu a domácnost nad čtyři
členy dvě odpadové nádoby k vysypání. Tato skutečnost se zahrne do vyhlášky o
odpadech. Vzhledem k tomu, že poplatky za odpad se budou vybírat v měsíci březnu
2011, bude tato problematika řešena ještě na příštím zasedání ZO a to i proto, že už
budeme mít od svozové firmy přesné náklady za měsíc leden 2011 (množství, váhu).
5. Ředitelství ZŠ Mohelno požádalo obec o příspěvek na dětský karneval. Žádost byla
zamítnuta.
-

Starosta informoval členy zastupitelstva o konání Olympiády regionů ve dnech
17. Až 22. května 2011 v Náměšti nad Oslavou. Mohou se jí zúčastnit žáci od 4.
ročníku.

-

Informoval o společném jednání o návrhu územního plánu Hartvíkovice, které
bude v příštím týdnu.

-

Dále informoval o tom, že na veřejnou službu nastoupil pan Matoušek František.
Každý měsíc má odpracovat 20 hodin zdarma.

-

Starosta seznámil členy s problematikou vyřešení kanalizační přípojky do
základní školy. Po vykopání se ukázalo, že nelze základní školu napojit, tak jak se
plánovalo. Je třeba najít řešení pomocí čerpadla. Toto by měl řešit projektant po
dohodě s obcí.

-

Starosta seznámil členy, že byl po schválení radou podepsán dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo – prodloužení termínu dokončení II. Etapy kanalizace. Termín se
prodlužuje do 30. 6. 2011. Obec obdržela od Ministerstva zemědělství nové
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí úhrady části úroků
z komerčního úvěru. Na základě žádosti o poskytnutí úhrady části úroků z úvěru
bylo potvrzeno, že výše úvěru u kterého bude poskytnuta úhrada části úroků je
7,234 mil Kč. Ührada úroků bude prováděna prostřednictvím Českomoravské
záruční a rozvojové banky. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem tohoto
rozhodnutí.
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se

-

Obec obdržela upomínku od Úřadu pro zastupování státu na zaplacení úhrady za
užívání pozemku p. č. st. 346 v k. ú. Hartvíkovice (pod turistickou ubytovnou) za
bezesmluvní užívání za období 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010 ve výši 1137 Kč. Po
jednání mezi starostou obce a zástupkyní úřadu obec tuto úhradu v roce 2010
nezaplatila, protože nejsou vyřešeny všechny okolnosti užívání pozemku.
Zastupitelstvo doporučilo uhradit dlužnou částku a vyvolat nové jednání ohledně
převodu tohoto pozemku na obec jako majitele ubytovny.

Zastupitelstvo pověřuje radu obce, aby mohla schválit v r. 2011 ta rozpočtová opatření
v rozsahu paragrafů a položek, která jsou povinná a nelze čekat na řádné zasedání
zastupitelstva.

USNESENÍ č. 1/2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
-

Použití dotace z POV na výměnu zbývajících oken v základní škole

-

Rozhodnutí o poskytnutí úhrady části úroků z úvěru na kanalizaci

-

Pověření radě obce při schvalování povinných rozpočtových opatření

Zastupitelstvo bere na vědomí::
Změnu v oblasti odměňování členů zastupitelstva
Problematiku svozu odpadů
Konání olympiády regionů
Jednání ohledně územního plánu
Řešení kanalizační přípojky do školy
Veřejnou službu
Zápis z jednání rady ze dne 28. 12. 2010

