Zasedání

zastupitelstva

obce
Císlo:
Datum:

13
11.12.2008

Zúpis:

I. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Návrh programu jednání
4. Kontrola usnesení IZO C. 101

Program:

5.
6.
7.
8.
9.

Rozpoctové provizorium 2009
Rozpoctová opaHenÍ C. 5-7/2008
Financní plán obnovy vodovodú a kanalizací
Vodné a stocné 2009
Stavební komise

10. Schválení
II. Rúzné

pronájmu

(2009-18)

chránen)'Ch bytú

Khodul:
Zahájil starosta obce. p"ivítal pf·ítomné. sdelil. že zápis z minulého zastupitelstva byl ovef'en a
je k nahlédnutI u zapisovatelky.
Pr-ítomno je 13 clcnú za. zastupitelstvo je usnášení schopné.
Khodu2:
Ná\Tho\á

komisc - Jng.Fric. lvlgr.lVlauric

HlasováuÍ

: Plo 10, proti

Návrh ovel'ovatcli.'t
HlasovúnÍ

O,

zdlžel

se 3.

MVDr. Roucka.

pro II, ploti O, zdržel

Ing. Zloch

Ing. Novák

se 2.

K hodu J : Starosta obcc ph::dncsl návrh programu jcdnání.
Hlasování

o programu

jednání:

pro 13, proti O, zdržel

se O.

K hodu 4 :
':,:!ltrola

uSl1esenÍ

K hodil 5:

I.

jednání

Rozpoctové

ZO

C.

10- splneno.

provizotiumpf'cdncsla A.Máchová.
Rozpoctové provizorium 2009
Leg.rámcc ~ 13 zák.250/2000 Sb.

R\l/po'::d Obcc VacO\ nebude sch\álen
do 31.12.2008.
hdit podle zákona 250/2000 Sb .. o rozpoc!llv)'Ch pravidlech
\ 1'1:ll:1\':chzneních tímto

proto se financování
územních rozpocti.'t.

obcc

bude

rozpol'! ov)!m provizoricm:
)'.:r;tupitcist\o nhcc pnvehljc Radu obce Vacov cerpáním
schválení !"OzpoCtu obcc. nejdéle \!šak do 31.3.2009.

rozpoctov)ch

prostf-cclku do d()h~

f-lnspodarení Obce Vacov se bude i'íc!it pravidly rozpoctového provizoria a to tak. aby 1)\'10
","ajištcno plynulé hospodai'ení obce do doby schválení rozpoctu obce na rok .2O()l).
!.astupite!stvo

obce pro hospodarení

obce stanoví

tato pravidla rozpoctového

provizoria:

- obec hradí jenom nejnutnejší výdaje zabezpecující provoz obecního úi'adu a obce.
pi"icemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpoctový1ch prostredkú
- obec poskytne ZŠ a MŠ Vacov nejnutnejší výdaje na zabezpecení provozu
- uhradí l.ávazky vyplý'vající zjiž uzavi'enÝ1ch smluv
- uhradí pf"ípadné závazky z rozpracovan)ch
akcí roku .2008
- bude splacet bankovní úvcry dle smluv
Íl1\cstiCl1l \)dajl' budou do schválení rozpoctu roku 2009 cerpány pouze na v)ldaje související
a nevyhnutelne nutné na phpravu investicních akcL které vychází z rozpoctového v)lhledu a
v)'daje. které vypl)vají z nedocerpan)'Ch výdajú minul)'Ch let na investicních akcích.
RO/poctO\é pl"ijmy a \)daje uskutecnené
\)daji rozpoctu po jeho schválení.

Ve Vaco\'e

v dobe rozpoctového

p,:ovizoria se stávají phjm)

a

1I. I .2..2000S

Zpracovala: Alena Máchovú
správce rozpoctu a hlavní úcetní
SCll\alill\lirosl,l\

Roucka

pi"ikazce operace
Tento doklad spli1uje podmínky Zákona c.320/2001
Hlasovúní : pro 13, proti O, zdržel se O.

Sb. o financní kontrole.

K bodu 6 : /"Íz pHloha c. 1
Ru/poctO\ Ú opati\.'llI C. 5 k 30'()9.2008. e. 6 k 31.1 O..2OOSac. 7 k 30.11.2008
Hlaso\"Úní: pro 13, proti O, zdržel se O.
K bodu 7:
Ing.Novák prednesl komentM k ..Plánu financováni
obnovy vodovodu
a
2008 až 2050" jehož núvrh zpracoval v souladu se zúkonem
kanalizad
na období
provo/lwatel
teehto sítí v naší obci. spolecnost
I . .rVS a.s. Ceské Budejovice.
Uveden)1
dokument. jehož cílem je vytvoi'ení financních prostredkú na obnovu vodohospodMského
majetku musí mít (dle zákona) od 1.1.2009 všechny obce, které jsou vlastníky takovéhoto
;étl"í/ení. Hodnota vodohospodái'ského
majetku obce Vacov presahuje cástku 23.2 miliónú Ke .
.k /l'cla e\i(kptnÍ, že nezbytnú údrž,ba a obnova tohoto zarízení stojí a bude stát obcc ncmalé
IllElI1cní ]Jlilslledky. Ty musí obec (dle výše uvedeného plánu) vytvoi"it prostf'ednict\ím
nájemného od provozovatele
vodohospodúrského
zarízení. Tato položka se však samozi"CJll1c
proll1ítú do cellY vodného a stocného. Rada obce navrhla ze zpracovaných
ctyi- variant tu.
ktcrá vytvúi"Í nejnižší financní prostl'edky na obnovu, ale zárovei1 se nejméne promíLt do ceny
vodného a stocného.Pro rok 2009 pJ-edstavuje nav)lšení nájmu 97 000,- Kc.
Hlasování:

pro 13, proti

O, zdržel

se O.

.K hod~~

Vodné a stocné na rok 2009 Iviz príloha

C.

2/. KomentM

ing. NO\ák.

lalo I.áležitost byla konzultována
v rade obce i s ekonomick)'m
kditelem
I . ./VS a.s.
Nav)'šenÍ ceny ovlivnily tyto faktory: cena elektrické energie, mzdy, snižující se spoti"eba
\mly a nájemné .. Navýšení ceny bylo rozloženo jak do pevné tak i pohyblivé složky. Znacné
reiijní nákl;ldy (pevná složka) jsou totiž v podstate stejné na odbel11é místo jak s velkým, tak i
minimálním odberem vody. Pevná mesÍcnÍ platba za vodné a stocné se navyšuje o 10,40 Kc a
cena la I m3 odebrané a vypuštené vody o 1,59 Kc.
NáYrh

ccn pro vodomer

2,5 m3/hod

Pevnú složka (I<.ciJnesÍc)
Vodné 31,9: stocné 21.9: celkcm
Pohyblivá složka (Kc/n13)
Vodné Il),93: stocné 14,03; celkem
Hlasování:
ho:

hodu

pro

12, proti

Sta\'ební

l):

53,8 Kc/mcsÍc
33,96

O, zdržel

Kc/m3

se 1.

komise iviz. pJ-íloha c.3;

iligVI.VI(\ ..k. Str~l1~llnicc prodej cásti p.p.c.558/1.
cca I II S 1112/a 100,- [(c/m2. bude upi"esneno GP.
Hlasování:

pro

13,

proti

O, zdržel

~v1.Zachník()\ á. Praha 6 - prodej
v)meh.~ 30 1112za cenu 2S0KUm2.
Hlasování:

pro

13,

proti

641/1 a 561/8 k.ú.B.Hora

sc O.

cústi p.p.c. 260/1 k.ú.Lhota

O, zdržel

: pro

13,

proti

O, zdržel

pro neschválcnÍ

KiV ll1\CSt
Ileprodá\al.

S.t.O.

Hlaso\'úní

pro ncschnllcnÍ

Praha 10

: pro

13,

prodat ucelenou

proti

O, zdržel

komise

13,

: pro

13,

proti

O, zdržel

proti

O, zdržel

K hodu

: pro
10:

/:lstupitelsl\ll
f3 vI

\

1

+I

13,

proti

O, zdržel

:

pouze

komise navrhuje

pro ZTV

o výmcl'e 159 m2

se O.

o smlouve

budoucí

na koupi cústi

se O.

Komise pr() \~btr
nújcl1lnÍkú do domu
obce ke schvúlenÍ níže uvedené ž.aciatele :

O. a.l. Padrt()\i. C'eské Budc.iuvice
l1l. D a B. Nodkovi.
Vaeov

JI!.

neprodávat.

sc O.

Návrh p;lí1a Františka Krejsy na odstoupení od smlouvy
i1.P.c. 692/1 \' k.ú. V,lCOV pro sta\bu gar:.ížÍ, vTútit zálohu.
Hlasov:'tnÍ

cást. () V~IllCi',-'

se O.

Obcc Vaco\
kuupe p.p.c. 49 k.ú. JVlii'elice -- od paní Lešákové
/CI 5U. - l<úl1l2.
Hlas{)\'ánÍ

navrhuje

prodej cústi p.p.c. 233/2 a 662/14 k.ú. B.Hora: pro

na navsl o

se O.

m.Koškovi. Vimperk - prodej p.p.c.320 k.ú. C'ábuzepo\olit krátkodobé poulití pro stavební práce.
11Iasodní

nad Rohanovem,

se O.

m.Svecovi. Praha 10- prodej c:lsti p.p.c.579/5 k.ú. Nespiee.
SOu m2 za cenu 100,- I<.cúm2, bylo projednáno s žadatelem.
II lasov:lnÍ

o celkO\é ploše

s chránen\'mi

Iwt\

pf-edkládú

Garsoniéry:
,
V ,!'v1 achovú, Ubislav
/\,Sbmová,
Vlkonice
\ Bla7ko\ú, H,Vltavice
j,lusko\ú.131:1tnú
iVL Novúkovú, Praha
!\!I, Pourod.
Vlkonicc
Hlasování:
K hodil

pro

13, proti

O, zdržel

se O.

11 :

- starosta se/númil zastupitele s dopisem paní Evy Svacinové, Precín 47 a s dopisem
ob)\'ate! Pl\:,cÍna, t)'kajícími se veI'ejného osvetlení v této cásti obce,
Starosta obce informoval zastupitcle o
- /\)šcní
poplatku za uložení odpadú na skládku pro rok 2009 oznámené
Vod

11:111

v

skupin)

firmou RUMPOLD

.

komunální odpad
ostatní odpad
nl'ba,pecny odpad
- neúspcšn)ch

o 100,- [-':'c/t bez DPH
o 100,- Kclt bez OPII
o 1500.- Kcit bez DPH

;údostech

obce o grant z regionálních

operacních

programli

(bude

podállo

/110\U ),

- lIs:h~'šn)ch ;údostech o dotace na vybudování ZTV pro výstavbu rodinn)'ch domú (ve v)ši ~
mil. Kc) a rekonstrukci
školní kuchvnc ve v)'ši 5 mil. Kc (obe dotace ve v)ši l)O?o
re:Jli/acnÍch n:tkladú)
- plld:lI1l' žúdosti o dotaci na vybudovúní
- pOlbné ~;úclosti o dotaci na rekonstrukci

akumulacní

jímky u C'OV v Rohanove

kotelny a telocvicny

(ze

Sil!')

v ZŠ (cca 13 milionlt Kc)

- Zastupitelst\,o
obce bylo seznámeno se strategií MAS CHANCE IN NATURE -- LOCAL
ACTION GROUP a souhlasí se zah:1zením území obce do MAS (místní akcní skupiny),
Hlas()\úní

: pro

13, proti

O, zdržel

se O.

Usnesení

c. 13 Zastupitelstva

obce Vacov

ze dne 11.12.2008
l.

za

schvaluje:

Rozpoctové

.J1 )

2)
) )

b.
6) 4)
c.
7)
5)
~)

provizorium obce Vacov na rok 2009
opatrenÍ 5-7 z období zMí - listopad 2008
Plán financování obnovy vodovodll a kanalizací obce na období let
2009-20 18 ve variante A.

a. Rozpoctová

Návrh vodného a stocného na rok 2009 vcetne navýšení paušólnÍch
plateb.
Prodej násl ed uj icí ch nemovl tostí:
p.c. 558/1,
641/1 a 561/8 v k.ú. Benešova Hora o celkové
výmeí"e
1.
'")
I I 15 111- panu I ng. Vladimíru Vlckovi za cellU 200 Kc/m)
p.c. 260/1 v k.ú. Lhota n. Rohanovem o celkové výmer"e 50 m- paní
Michaele Zahníkové za cenu 250 Kc/ml
p.c. 579/5 v k.ú. Nespice o celkové výmere 250 ml manželúm
Zdellkovi a Helene Švecovým za cenu 100 Kc/ml
Zámer koupe nemovitosti.c. 49 v k.ú. Mil"etice o výmeí"e 159 ml za
celkovou cenu 7.950 Kc.
Seznam nájemnikL'] pro chránené byty v dome seniorll predložených
bytovou komisí obce Vacov.
Zal-<:1zenÍúzemí obce Vacov do území CHANCE IN NATURA.
II.

za
I)

II.

za

neschvaluje:

Prodej núsleduj ÍcÍch nemovitostí:
a. p.c. 320 v k.ú. Cábuze manželum Jaroslavu a Radce Koškov)'m.
b. p.c. 323/2 v k.ú. Benešova Hora firme KiV lnvest S.LO.
bere na vedomí:

1)

Odstoupeni pana Krejsy od kupní smlouvy na pozemek pro stavbu
patlOvé garáže v k.ú. Vacov a schválilo vrácení zálohy na koupi
uvedené nemovitosti .

.2)

Pi"ipomÍnky obcanLI obce precÍn k osvetlení obce.

Llpsai:

Ov0i'ili:

[lana Daiihm':l

Dne: 11.12.2()()8

