Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 8.12.2017 – č. 2016/12/08
Místo konání:

sál restaurace v Občově

Přítomní zastupitelé: Kosán Jaroslav, Volfová Marie, Špak Mojmír, Manych Pavel,
Doležal David,
Omluven :
Ing.Vacek František, Kosán Karel
Přílohy:

Rozpočtové opatření č.3, 4, 5
Rozpočet obce Občov na r.2018
Střednědobý výhled rozpočtu

_________________________________________________________________________
Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné,
přítomno 5 ze 7 členů zastupitelstva a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany.
Starosta přednesl dnešní program jednání:
1. Zahájení a schválení programu, návrh zapisovatele a ověřovatelů
2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 / 2017
4. Schválení rozpočtu na rok 2018
5. Schválení střednědobého výhledu na rok 2019-2020
6. Navýšení odměn zastupitelů pro rok 2018
7. Stanovení termínu inventur 2017
8. Provoz odpadového dvora obce
9. Různé
10. Závěr
1. Přítomnými nebyl podán žádný další návrh do jednání ZO, nebyly vzneseny námitky proti
navrženému pořadí, starosta dal hlasovat o návrhu programu, zapisovateli a ověřovatelích.
Hlasování

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele
usnesením č. 2017/12/08/ - 1
2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého zastupitelstva.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
3. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 / 2017
Starosta seznámil zastupitele s obsahem a důvody rozpočtových opatření.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
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4. Schválení rozpočtu na rok 2018
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2018, který položkově přečetl
místostarosta.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v
paragrafovém znění jako schodkový. Schodek bude
kryt ze zůstatku rozpočtu 2017.
Hlasování

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018
usnesením č. 2017/12/08/ - 2
5. Schválení střednědobého výhledu na rok 2019-2020
Starosta seznámil přítomné s položkami příjmů a výdajů střednědobého výhledu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce
na r.2019 - 2020
Hlasování

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili SV na rok 2018
usnesením č. 2017/12/08/ - 3
6. Navýšení odměn zastupitelů na r.2018
Místostarosta seznámil přítomné z důvody navýšení odměn starosty a místostarosty. Dle
platné legislativy, změna zákonu o obcích , krajích v oblasti odměňování členů zastupitelstev –
zákon č.99/2017Sb, s účiností od 1.1.2018. Zákon nově stanovuje i povinnou minimální výši
odměny za výkon neuvolněné funkce starosty ve výši 0,3 násobku odměny, která by
náležela v dané obci starostovi, pokud by vykonával svou funkci jako uvolněný člen
zastupitelstva obce (§ 72 odst. 4 zákona o obcích), tzn. 10.950 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zákonnou změnu mzdy starosty
navýšenou na 11.000 Kč btto a navýšenou mzdu
místostarosty na 9.000Kč btto od 1. 1. 2018.
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1

Zastupitelé schválili mzdu starosty a místostarosty na rok 2018
usnesením č. 2017/12/08/ - 4
7. Stanovení termínu inventur 2017
Starosta seznámil zastupitele s termínem inventur nejpozději do 30.1.2018 a inventarizační
komisí, ve složení :

Manych Pavel, předseda

Doležal David

Mgr.Špaková Markéta
Místostarosta zajistí výpis listu vlastnictví z katastrálního úřadu.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
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8. Provoz odpadového dvora obce
Starosta rozebral finanční a fyzickou náročnost úklidu stávajícího dvora a přednesl návrh
nového provozního řádu, který bude platný od 1. 2. 2018
 středa
 sobota
Občané budou informováni o novém řádu během měsíce ledna do schránek včetně letáku o
třídění odpadu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje novou provozní dobu
sběrného dvora platné od 1.2.2018
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1

Zastupitelé schválili novou provozní dobu sběrného dvora platnou od 1.2.2018
usnesením č. 2017/12/08/ - 5
9. Různé
 Starosta informoval o bezplatném převodu starého hasícího stroje PS12 z roku 1978
z majetku obce do majetku SDH Občov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje bezplatný převod has.stroje
PS12 z majetku obce do majetku SDH Občov
Hlasování

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili bezplatný převod has.stroje PS12
usnesením č. 2017/12/08/ - 6
 Starosta přečetl žádost o kanalizační přípojku p.Brabcové na pozemek č.409/37
 Místostarosta informoval o stavu financí obce na účtech ČS a ČNB
 Místostarosta přečetl dopis od Autoklubu Příbram – žádost o průjezd obcí dne
16.12.2017v rozmezí od 10.00-13.00h z důvodu automobilové orientační soutěže.


Pan Vlček informoval o propadlém vjezdu na stavební pozemek p.Duška ve
Chmelnici bránící odtoku dešťové vody příkopem.



Pan Pešta informoval o Vánočním koledováním u kapličky
zastupitelstvo obce bere na vědomí

10. Zakončení zasedání

Zapsal: Mojmír Špak

Ověřili: Marie Volfová
David Doležal
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