Zasedání zastupitelstva

obce
('íslu
Datum:

15
2ó().)2()()'l

Zápis:
Program:

1) Zaháj enÍ.
2) Volba pracovních komisÍ.
3) Návrh programu jednání.
4) Kontrola usnesení ZO C. 13 a 14.
5) Rozbor hospodar'ení za rok 2008.
6) Návrh rozpoctu na r(')k 2009.
7) Rozpoctový v)!hled 2010 - 2012.
8) Odb. dohled a hospodarení
v obecních lesích.
9) Žádosti o odprodej.
10) Výsledek hospodar'ení ZS a MS Vacov za rok :20()X.
11) Odpisový plán ZŠ a MS Vacov na rok 2009.
12) Odmeny neuvolnen)'ch clenú ZOo
13) Využití víceúcelového zarízení obce Vacov - poplatky
14) Investicní
zámery obce Vacov na obdohí :200C)
2(ljli
15) Zpráva o cinnosti knihovny za rok :2008.
16) výstupy stavební komise.
17) Centrální kotelna- investicní zámer.
I X) DLll11 pro seniory (v)'ber uchazecu).
19) Rúzné.

K bodu 1: Zahájil starosta obce. privítal pi·ítomné. sdelil, že zápis z minulél1\) /d:-;LUPí1l'i-;l \:1
byl uvckn a je k nahlédnutí u zapisovatelky.
Prítomno je 14 clenll ZOo zaslupitclstvo
i,
uSIl,l<;l'llischopné.
K bodu 2 :
N:\\rl1ovú komise - mg. Fric. ing.RoLlcková.
HlasovúnÍ

: pro II, proti O, zdržel

N:\\Th ovcrovatel\.!

Hlasování

MUDr. I.Uhlíhwá.

se 3

Mgr. 1\1auric. Ing. 710ch

pro 12, proti O, zdržel

se 2.

K hodu 3 :
Starosta obce pr'eclncsl návrh programu jednání.
HlasovúnÍ:
pro 14, proti O, zdržel se O.
K bodu

4:

Usnesení

zasedání

70

C.

13 a 14 neobsahovalo

K bodu 5: R07.bor hospodal'cní pi-cdncsl,l A.Í\I'lchO\á
Hlaso\"ÚnÍ : pro 14, proti O, zdržel se O.

ukládací

Iviz. príloha

cúst.
1

K bodu 6:
Návrh rozpoctu na rok 2009 -- podle možností a poHch (lhcl'.
obecní desce i na internetu. Phxinesla A.rvláchová. /viz príloha c.2/.
Hlasování:

pro 14, proti

O, zdržel

K bodu

pro 14, proti O, zdržel

8:

Informace

11.1

se O.

K bodu 7: RozpoctoV)' výhled na roky 2010, 2011 a 2012, jak ukládá 7úkon c.
/viz p'-íloha c.3/. uvaž.ované splátky úverú a financování pro uvedené roky.Z:l\isl
lískúnÍ dotací.
Hlasování:

\\\l''-,,'II

IlV\

2~()'21)()()

ll~l\\\()Ii

~h
.!

se O.

o hospodaf'ení

v lesích za ing. Ptácka

pf'ednesl

starosLl obcc. il1~'

Ptúcek se pro nemoc v rodine omluvil. Starosta obce po projednání v radc n~\\lhujl' IIl1Cnli
odmt'ny ing. Ptácka. Za odbornou správu navý}ení z 250,- Kc na 350.- Kc/hd/l\)" d I~l \ l.\:-.tr:!
hospndaf'ení (za což dosud nebyl odmeI1ován) provizi 70/0 z prodeje diTv~\ (hyln k()j1/ult,l\~lll,\
s dalšími obcemi ---vlastníky !esa).
Hlasování:

pro 14, proti O, zdržel

se O.

K bodu 9:
Ve škole probehla rekonstrukce
kuchyne a vyf'azení Iclitéhn \) h~l\l.'l1í 1),111
3000.- Kc a Paní Leona StJ'i1<1dl)\,I
Jaroslav Šoul požádalo prodej robota, odborný odhad
dvc kdnice. navržená cena 100.- Kc.
Pan Jaroslav Tomúšek požádal () plwk'\ \TldCL\
t,

i

b~'\alého Sva/armu odhad 10000,- Kc. pan Tomášek mú zájem I.a tuto
Hlasování o odprodeji
majetku za uvedené ceny: 14, proti O, zdržel se

I

CCIlU.

O,

K bodu 10:
Informaci o v)'sledku hospoclai"ení ZŠ a MS Vacov ph:~dncsl /3 nel,j'ítl)l11l1,'1
h:~dik'lc ZŠ a i\lš Vacov Mgr..lana Ilartla starosta obce /viz príloha c. 5/, Ztl~lll.l 1:2:;:·):'._
K,e Il<l\l'huje uhradit z rezervního
fondu školy.
Hlasování:
pro 14, proti O, zdržel se O.
K bodu 11 : S odpisov)m
plánem ZŠ a l'vlS Vaco\' na rok 2009 sezn:lmil piíl01l111l' '-,l:\I(\'-,"1
obce /viz príloha C. 6/. celková cástka odpisú ciní 54498.- Kc. bude úctováno (,t\Tlklnl'
Hlasování:
pro 14, proti O, zdržel se O.
K bodu

12:

Starosta

obce seznún1il

pt'íton1né

clel1ll /astupitclstva.
Rada tlbce na\'rhuje ponechat
Hlasování:
pro 14, proti O, zdržel se O.

s

1110žností

Udllh:.'l1\

odmeny ve \')'ši minulého

K bodu 13:
Starosta obce seznámil
pr-ítomné
\'ícellceIového .lai'Ízení obce Vaco\'.
3000,- Kc
I. PleSY
2500,- Kc
'r~lI1ecní /úha\\
) Sp\)!l'censké akce soukromé
'-1-.Di,adb (ph:,ds[avcni) kterú
nepoi'ádú obec
5. Scl11.1ze,školení -do 5 hod.
do 10 hod.

nav)'šit

s návrhem

úpra\

r1l'u\idlll'j('II\l;;

!\)kLl _:II(I~.

Cell\

i)I,):\~\1,.'il1

Id

250U,- Kc

1000,- Kc
1000.- Kc
1500,- Kc

6. Škl1lní akce hezplatnc (soucinnost ph úklidu)
Pbthll 7.a pron:liem pr-ed podpisem smlouvy.
Indi\iduální \ ~jill1ky na zúklad2 písemné žádosti rozhodne
Hlasoyúní : pro 14, proti O, zdržel se O.

RO. Platnu:-,[ ul!

I)

1 ()-j

21

li (li

Khodu14:
A) Zastupitelstvo obce Vaco\ schvaluje následující investicní akce na n)k .:.'()()l) ;1 _,() 1\)
- Vytvn)'cnÍ podmínck pro vyšší efektivitu v)'uky v ZŠ Vacov.
- Obno\a infrastruktury zdravotnické péce v regionu Vacov.
- Revitalizace
námestí Vacov. II. etapa s výstavbou multifunkcního
nbjL'klll OhC~III."kL
vybavenosti.
- Rekonstrukce a modemizace místních komunikací.
- Rekonstrukce C'OV Vlkonice.
- Vybudování
Hlasování:
pro

kanalizacního
)'adu pro Vlkonice
14. proti O, zdržel se O.

B) Zastupitelstvo
obce souhlasí
níže uvedené akce.

a Miretice.

s realizací a zajištením

1in:mcovánÍ z l"OZpnctll OhLl' 11;1

- Vytvo)'cní podmínek pro vyšší efektivitu výuky v ZŠ Vacov - 18J)()O.OOO.- kc
- Obnma infrastruktury zdravotnické péce v regionu Vacov15,500.00().- k(
- Revitallzacc
námcstí Vacov. I!. ctapa s v)stavbou
multifunkcnílw
i,hj,:klLl \,h,:';111,J:,,'
\vbavcnosti
2(>.lJOO.OOO,-Kc
- Rekonstrukce a modernizace místních komunikací
26.000.000,- Ke
Hlasování:

pro

14. proti

O. zdržel

se O.

K bodu 15: V)TOcnÍ zprávu o cinnosti knihovny Vac()v za rok 200:-; pi'L'l!:IL'sLIl111:1 i)Llln~!
/viz pl-íloha c. 7/. /.astupitelstvo
vzalo tuto informaci na vcdomÍ.
K hodu 16:
Stavební komise po projednání v rade obce pi"edklúdá následující
usnesenípi"ednesl p.V1. Chum /viz príloha C. 8/.

n~I\TI1\ n;!

m.D. a .I. rVlakasovi- žádost o pwdej pozemku pro stavbu patrové
k.ú. Vacov o v)'mek 25 m2 za cenu 200.- Kc/m2.
Hlasování:
pro 14, proti O, zdržel se O.

I' l (,'/

gar,úl'

Pan l.Ptácekž.ádost o prodej pozemku pro stavbu J'adové garáž.e cást p.p,C',
o V)TnC)'c25 m2 za cenu 200.- Kc/m2.
Hlasování:
pro 14, proti O, zdržel se O.
m. rvI. a lVI. Bláhovi
žádost o pwdej
m2 k.ú. Vacm za cenu 300,- Kc.
Hlasování:

pro 14. proti O. zdržel

pozemku

pod stavbou

garáže

C;lSl P

I k.ll.\~IC')\

()l)~

sLp.c.l--l·-l

I,

,\

Jil'.!.

se O.

Sta\L'bní technik dále seznámil
pr-ítomné s požadavkem
na zmenu ReguLIC'l1ilw i':;~!':
Tejmlov. Rada obce po projednání
ve stavební komisi navrhuje nepoh/O\:lt
/mC'lill
li
Tejllllov.
Hlasování:
pro 14, proti O. zdržel se O.
i<

Obec Vaeov obdržela

23 žádostí o zmenu lJr SlJ Vacov. Mela rešit zmena l :1) Sl', \~IL'\)\ \.

4. V/hledem k tomu, že platnost soucasného dokumentu (t~'ká se i ve~ker~ch
v meL' .2015. doporucuje
rada obce pohzení Územního plánu pro celou Ohel'
navrhuje revokovat rozhodnutí zastupitelstva C. 8 z 27.03.2008 v této \('ci. lbiL'
pohzení ll/.emne plánovací dokumentace pro celé území obce Vacov.
Revokact rozhodnutí o porizování dalších zmen lJr z jednání
Hlasovúní:
pro 14. proti O, zdržel se O.

ZO c.8.

/tn('ll! k,ll\(!
\J~'O\.

Ptlil(

k lil:!",)\

;1\

\

Rozhodnutí

o

/pracovatel

bude

Hlasování:

pro

('len ZO
Vacov.

radou

13, proti

obdržel

stavu

MVDr.Roucka

se O.

pro

pohzovatelem

.Je navržen

f\ Id'

Vimpl'I-k.

žádostí

(dálejen

Vimperk

nejsou

stanovit

ph

/praCl)\:lIll

\ '1' \ ,hll

Na

obce Vacov

FVE
urcitá

starH)\Cllí

v rLVIl)ch
pravidla.

krilLTli.

C:astccl1 (,hl'c'

/:1

N2l\TI1 h~ I PII,j,'dIU11

zastupitelúm.

o takovéto

podkladú.

na území

k v)!stavbe

vyjácHení

nyní pi"edložen

-- Zastupitelé

s MeLI

FVE)

o vyiácH-ení

pro konkrétní

bez

spolupráci

se 1.

elektráren

st.komisí)

rozhodnutí

dostatl:cne

O, zdržel

O, zdržel

['adu

je nutno

obce (navržen

zásadní

VacO\

navržen

fotovoltaických

VaC\1V

tohoto

14, proti

pro

Výstavba

Obce

vybrún.

p . .Jan Stastný

Hlasování:

()U

(iP

ponzení

záležitosti

nekterá

pi"edem

d\.ilež.Ítá

dostakcl1l'

rozhodnutí

illi(1I111\\\,I!li

11L'jsoLl

c:kJl\

\\ c'

/(

phpraveni.

Ing. Novák
c k'k 1 <m:l1.

l/c též navrhnout,

St. Mauríc-

pokud

do rozvodné

povede

FVE ke sníž,ení

síte bezv)'znamná

Ing. Novák

. pokud

bude

že obec nebude

vydávat

vlastni

kladná

energetické

stanovisk8

k v\sLl\bl'

nárocnosti.

kc!ll(,

mú SI11~sl. ,10d,I\1,1

záležitost.

bod odložen

do dalšího

ZOo nebude

obec vyd~\\~lt do tolH)!(\ l:T!llílll:

;i~ldn;l stanoviska
k fotovoltaick)'m
elektrárnám.
Starosta nechal hlasovat o navr/enÍch
kríteriích.

Hlasování

pro kriteria

Scl1\ :tlení

zaI-<lzení

pasport

kanalizace

obce

: pro

K bodu

17:

zúsaclnÍ

zmenu

realí/acní

projektu

dotacních

pravidel.

11, proti

Nespice

do

O, zdržel

majetku

se 3.

obce

VacO\

111asovállí : pro

18:

K bodu
posledních

dHlu

navrhuje

napojení

K.nmise

O, zdržel
pro

Návrh

do 01.04.2009. V prípade.

Koubové
pridelen

2301.2{)09 trva1c bytem Vlkonice.
Hlasovúní:
pro 14, proti O, zdržel

dotaci

podmínek
se

Nutno

je tato

cca

podmínek

kOki'l\

akci
akcc

,,/!1.:111

\ Ill<l\. 1,<,[';'1

,.

Pl'() Uhl'C /l.'.llllL'll<1

8-

9 mil

KC'.) \ 1" ,d"LllC'

dotaci

nó.úlbt

~l pl:II1\\\:I:l\tll

o

o

phstoupit

obccnl

na tuto

kjinému,

pro l)bcc phj:llL'llll'I~;íl1lll

se O.

v)ber

dále paní Rúžene

na rekonstrukci

získat

(jedná

techto

nájemcú

je následující:

Vlkollic.

byt bude

o dotaci

múže

zdrojú
za

smlouvy

neuzavi·e.

Obec

neprovádet.

14, proti

bytll,

a žádosti

z vlastních

RO

vcetnc

se O.

90~o), Za takov)'Ch

(Z puvodních

dotinancuvúní

rekonstrukci
i·cšen!.

O, zdržel

Zpracovatel

ceny

du\ udu

14, proti

neakceptO\L1tclnú.

VacO\

pro

stavby,

Hlasonlní

Z

dle st.komise:

ze Lhoty

v dome
byty

s chránen)'mi

navrhuje

phdelit

nad Rohanovem

že paní

Koubová

dalšímu

zájemci,

s podmínkou

smlouvu
panu

lc:;ii,l píl,lliL':1
f\Ltrk S\)ukUlk",

byl~
paní

do uvedenc':hu

j1()(lpISIl

11~ljl:I::111

k'1I11111\1.., (lb,'

L:ignlTO\ í. ktL'J'\jl·

Františku

",1

se O.

K hodu 19 :
Starusta

informoval

o

obce nezískala
dotaci na akumulacní
múlo linancních
prosth:dkll.
v)sledkll
zámerech

pr'ezkumu
hospodar"ení
obce na další období

jímku

u ('OV

Rohano\

za rok 2008 pove['cn):mi

ze

Slil.

pracO\ník~

\ d]llk~:ll h\
K li .k.

1(1

Usnesení c. 15 Zastupitelstva obce Vacov
ze dne 26.3.2009

J. ZO schvaluje:

1) rozbor hospodarení za rok 2008.
2) návrh rozpoctu obce Vacov na rok 2009.
3) rozpoctový výhled obce Vacov na roky 2010 až 2012.
4) odmenu Ing. Ptáckovi za odborný dohled a hospodarení v obecních lesích v
cástce 350,- Kc/ha/rok a odmenu 7% z prodeje dreva.
5) odprodej movitého majetku obce dle bodu 9.
6) zprávu o výsledku hospodarení ZŠ a MŠ Vacov a schvaluje uhradit ztrátu
123.615,27 Kc z rezervního fondu.
7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2009.
8) odmeny neuvolneným clenum zastupite1stva na rok 2009 ve stejné výši jako v
roce 2008.
9) sazebník poplatku za využívání víceúcelového zarízení obce Vacov
predložený starostou obce s platností od 1.4.2009.
10) investicní zámery na roky 2009 a 2010 predložené starostou obce
- Vytvorení podmínek pro vyšší efektivitu výuky v ZŠ Vacov.
- Obnova infrastruktury zdravotnické péce v regionu Vacov.
- Revitalizace námestí Vacov, II. etapa s výstavbou multifunkcního objektu
obcanské vybavenosti.
- Rekonstrukce a modernizace místních komunikací.
- Rekonstrukce COV Vlkonice.
- Vybudování kanalizacního radu pro Vlkonice a Miretice.
11) realizaci a zajištení financování z rozpoctu obce na akce
a) Vytvorení podmínek pro vyšší efektivitu výuky v ZŠ Vacov18.000.000,- Kc
b) Obnova infrastruktury zdravotnické péce v regionu Vacov - 15.500.000,Kc
c) Revitalizace námestí Vacov, II. etapa s výstavbou multifunkcního objektu
obcanské vybavenosti - 26.000.000,- Kc
d) Rekonstrukce a modernizace místních komunikací - 26.000.000,- Kc
12) prodej:
a) pozemku manželum Makasovým p.c. 642/1 v k.ú. Vacov o výmere
25 m2 za cenu 200 Kc/m2
b) pozemku Františku Ptáckovi p.c. 692/1 v k.ú. Vacov o výmere 25 m2
za cenu 200 Kc/m2
c) stavební parcely manželum Bláhovým p.c. 144 v k.ú. Vacov o
výmere 25 m2 za celkovou cástku 300 Kc/m2
13) neporizovat zmenu RP Tejmlov.

14) revokaci usnesení za Vacov c.8 ze dne 27.3.2008 ve veci porizování zmen
územního plánu sídelního útvaru Vacov.
15) porízení územne plánovací dokumentace pro celé územní obce Vacov.
16) jmenování p. Jana Štastného pro spolupráci s MeÚ Vimperk pri zpracování
ÚP obce Vacov.
17) zásady predložené stavební komisí obce pro vydávání souhlasu se stavbami
FVE na území obce Vacov.
18) zarazení kanalizace cásti obce Nespice do majetku obce Vacov.
19) nepodávat žádost o dotaci na rekonstrukci obecní kotelny za podmínek 40%
dotace.
20) pridelení bytu v dome s chránenými byty paní Koubové a paní Soukupové
dle bodu 18.

II. ZO bere na vedomí:
1) zprávu p. Blatné o cinnosti obecní knihovny v roce 2008.
Hlasování: pro 14, proti O, zdržel se O.

Dne: 26.03.2009

Zapsal: Hana Danhová

Overili: Ing.

J.Z10Ch·~r

/

Mgr:St.Mauri!~

IfI.J-47

s~aobce

