ZÁPIS
z 8. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 23.6.2015 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 15.6.2015.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Milan Kolmar
Miroslav Karabec
Drahomíra Stanžovská
Ladislav Drábek
Miroslav Bažata
Jarmila Čadová
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Kolmar, p. Karabec
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Před návrhem programu jednání ZO sdělila starostka obce, že obdržela výhrady vůči obsahu
zápisu z jednání ZO ze dne 5.5.2015, když konkrétně v bodě 5 v odstavci, kde bylo
referováno o tom, jakým způsobem bude vyplacen schválený příspěvek místním občanům, je
třeba doplnit text v tom směru, aby obsahoval definici člena domácnosti v souladu se
schváleným usnesením ZO č. 7 ze dne 27.3.2014. S takovouto opravou všichni zastupitelé
souhlasili.
Nato byl místostarostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce
v následujícím znění:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. Plnění rozpočtu 1-5/2015
3. Rozpočet obce
4. Rozpočtové opatření
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
6. Prodej pozemků, stavební akce
7. Různé
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starostka seznámila s hospodařením obce za období 1-5/2015 i v návaznosti na obsah
schváleného rozpočtového provizoria a zveřejněného návrhu rozpočtu pro rok 2015.

k bodu 3)
Starostka seznámila přítomné s tím, že v důsledku administrativních pochybení v souvislosti
s výměnou účetní obce došlo k situaci, že nedošlo k regulérnímu schválení rozpočtu obce
přesto, že jeho návrh byl za účelem zveřejnění zastupiteli odsouhlasen. Je proto potřeba
nedostatek napravit a rozpočet obce pro rok 2015 schválit. Po proběhnuvší diskuzi navrhla
starostka přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje rozpočet obce pro rok 2015
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový
objem příjmů i výdajů obce pro rok 2015 bude činit 10,500.000,-Kč.
Návrh rozpočtu je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 5, Proti: 1 (p. Bažata), Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starostka seznámila přítomné s tím, že v návaznosti na změnu způsobu účetní evidence a
nutnost informování dozorových orgánů o průběhu čerpání rozpočtu v návaznosti n
skutečnost se zvýšil tlak dozorových orgánů na to, aby případné změny rozpočtu formou
rozpočtových opatření byly prováděny v podstatě téměř v reálném čase. To však není možné
za situace, kdy rozpočtová opatření provádí zastupitelstvo. Navrhla proto, aby jí byla svěřena
kompetence k provádění rozpočtových opatření v návaznosti na skutečný vývoj čerpání
rozpočtu s tím, že bude zastupitelstvo o provedených opatřeních vždy neprodleně informovat.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje starostku
obce prováděním rozpočtových opatření spočívajících ve změnách
rozpočtu obce v souladu s aktuálními potřebami obce v celém
rozsahu, daném ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
Zároveň ukládá starostce obce informovat o přijatých rozpočtových
opatřeních na nejbližším následujícím jednání ZO.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
Starostka seznámila přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Krajským úřadem Jihočeského kraje. V rámci přezkumu byla zjištěna některá pochybení,
která je potřeba napravit.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný účet
obce a celoroční hospodaření obce za rok 2014 s výsledkem s
výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce
Stožec za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb. v platném znění a dále chyby a nedostatky v závažnosti
podle ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to konkrétně
spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního
deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních
rozpočtů a dále porušení povinností nebo překročení působnosti
územního celku stanovených zvláštními právními předpisy. Při
přezkoumání nebyla zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4, písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění, vyjma rizika uložení pokuty
za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 22a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo Obce
Stožec rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o
přijetí následujících opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Krajským úřadem Jihočeského kraje:
- rozpočtová opatření budou prováděna v bezprostřední
návaznosti na skutečný vývoj hospodaření tak, aby
nedocházelo
k porušování
pravidel
rozpočtového
hospodaření, výdaje z rozpočtu obce budou vždy prováděny
v souladu s aktuální podobou rozpočtu obce
- v případě neschválení rozpočtu obce pro následující
rozpočtové opatření budou vždy před začátkem
rozpočtového období schválena pravidla pro hospodaření
v rozpočtovém provizoriu.
- vyplácení odměn zastupitelů při souběhu funkcí bude nadále
napraveno v souladu s přijatým usnesením ZO
- obec zajistí uveřejňování smluv v souladu s ust. § 147a
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

- dojde k upřesnění identifikace staveb v inventurních
soupisech majetku obce
- při účtování budou nadále dodržovány pokyny auditního
orgánu
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK
zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném
znění do 31.1.2016.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
a) Starostka seznámila přítomné s žádostí p. Jaroslava Žižky o koupi parcely č. 1043/19
v k.ú. České Žleby. V rámci proběhnuvší diskuze se přítomní shodli, že uvedená
parcela by neměla být zcizována, neboť se zde nachází požární nádrž, je možné
uvažovat o pronájmu za účelem údržby jako zahrady. Následně navrhla starostka
přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že nesouhlasí se zveřejněním
záměru prodeje parcely č. 1043/19 v k.ú. České Žleby. Zastupitelstvo
rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru pachtu parcely č.
1043/19 v k.ú. České Žleby.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
b) Starostka seznámila přítomné s žádostí pana Jiřího Daňhy o prodej části parcely č.
1023/2 v k.ú. Stožec za účelem výstavby RD. S ohledem na skutečnost, že z hlediska
ÚP není daná lokalita určena k výstavbě RD, navrhla starostka, aby zatím k prodeji
nedošlo. Posléze navrhla přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že nesouhlasí se zveřejněním
záměru prodeje části parcely č. 1023/2 v k.ú. Stožec.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
c) Starostka seznámila přítomné s žádostí společnosti E.ON Distribuce, a.s. o souhlas
obce jako účastníka stavebního řízení s realizací stavebního záměru kabelové přípojky
el. vedení k budově čp. 9 v Českých Žlebech. Akcí nejsou dotčeny obecní pozemky.
Všichni přítomní souhlasili s tím, aby obec k záměru vydala kladné stanovisko.

k bodu 7)
V 17: 25 se na jednání ZO dostavil pan Antonín Hakl.
a) Starostka seznámila přítomné s novou kalkulací vodného a stočného s ohledem na
vývoj nákladů na provoz vodohospodářské infrastruktury. Po proběhnuvší diskuzi
navrhla starostka přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že počínaje 1.7.2015 obec
stanovuje výši vodného částkou 28,-Kč vč. DPH a výši stočného
částkou 31,99 Kč vč. DPH.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
b) Starostka dále seznámila přítomné s žádostí ředitele ZŠ a MŠ Stožec o souhlas
s převodem drobného investičního majetku (učební pomůcky a vybavení tříd) na ZŠ
Lenora. Žádost ředitele je přílohou zápisu. Přítomní zastupitelé sdělili, že by se podle
jejich názoru obec uvedeného majetku neměla zbavovat, je rovněž potřeba prověřit
podmínky poskytnuté dotace na nákup některých učebních pomůcek a nakládání
s nimi jim přizpůsobit. Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka usnesení:

7) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že souhlasí s převodem
učebních pomůcek a dalšího vybavení ZŠ a MŠ Stožec, uvedeného
v žádosti, která je přílohou usnesení, na ZŠ Lenora.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0
Návrh usnesení NEBYL přijat
c) Starostka seznámila přítomné s tím, že v návaznosti na změnu starosty obce a zánik
mandátu člena zastupitelstva ve vztahu k Ing. Černému je třeba uvedené personální
změny promítnout i do vztahu mezi obcí a pořizovatelem ÚP Stožec. Navrhla proto
usnesení:

8) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že stanovuje starostku obce
jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem Územního
plánu obce Stožec.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
d) Starostka informovala přítomné, že na základě smlouvy s NP a RRŠ bude obci
poskytnuta dotace ve výši 40.000,-Kč na realizaci projektu „Bílá stopa“.

e) Starosta seznámila přítomné s tím, že obec jako kompenzaci za nemožnost
hospodaření v lesích zvláštního určení obdrží od resortu životního prostředí celkovou
částku 690.365,-Kč.
f) Starostka informovala přítomné o tom, že KÚ JK rozhodl o výmazu ŠD, MŠ a ŠJ
Stožec z rejstříku škol k 30.6.2015. Řízení o výmazu ZŠ ze stejného rejstříku probíhá
u MŠMT.
g) Starostka seznámila přítomné s projektem AV ČR ohledně výzkumu veřejného mínění
v obci, budou osloveny vytipované domácnosti za účelem zpracování statistického
průzkumu
h) Starostka seznámila přítomné s tím, že je potřeba změnit směrnici pro hospodaření
s pokladnou na OÚ, neboť při výběrech parkovacích automatů je často překračován
limit hotovosti přípustný pro pokladnu, což komplikuje činnost úřadu. Navrhla přijetí
usnesení:

9) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že mění směrnici o účtování OÚ
tak, že stanovuje limit hotovosti pro pokladnu OÚ na částku 60.000,Kč.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
i) Starostka sdělila, že pro zajištění plné funkčnosti úřadu a umožnění plnohodnotného
výkonu její funkce tak, aby se mohla zabývat potřebami obce, je zapotřebí personálně
posílit OÚ, respektive obec. V rámci diskuze bylo dohodnuto, že obec prověří
personální potřeby úřadu a konfrontuje je s nabídkou pracovníků na ÚP. Na základě
uvedených informací bude rozhodnuto o dalším postupu.
j) Následně pak Karabec sdělil, že bude zapotřebí ustanovit pracovní skupiny
zastupitelů, které se budou zabývat řešením místních poplatků za ubytovací kapacitu a
za lázeňský a rekreační pobyt ve vztahu k jednotlivým provozovatelům ubytovacích
zařízení, zejména pak bude řešena dohoda o paušálních platbách s jednotlivými
podnikateli. Rovněž by bylo vhodné ustanovit pracovní skupinu, která by se zabývala
otázkou řešení vodného a stočného u některých specifických osob (vlastní zdroje
vody, místní obyvatelé a podobně) tak, aby nemuselo do budoucna docházek
k poskytování kompenzací.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:20 hod.
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