VÝPIS
z 2. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 13.11.2018 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 6.11.2018.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Miroslav Karabec
Drahomíra Stanžovská
Jaroslav Koranda
Petr Sidor
Helga Finiková
Jitka Jerhotová
Jan Vondra
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Koranda, p. Vondra
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění a tím, že oproti zveřejněnému programu je nově navržen bod 3, 4 a 7:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. Plnění rozpočtu 9/2018
3. Rozpočtové opatření č. 9/2018
4. Stavební investiční výbor
5. Volba členů finančního a kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách zastupitelů obce
7. Pozemky
8. Různé
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro:7 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil s hospodařením obce za období do 9/2018 v návaznosti na obsah
schváleného rozpočtu pro rok 2018.

k bodu 3)
Starosta dále seznámil přítomné s tím, že je nutné jej pověřit prováděním rozpočtových
opatření tak, aby bylo možné rozpočet obce v mezidobí mezi jednáními ZO přizpůsobovat
potřebám obce a skutečnému čerpání. Poté navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje starostu
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 starostovi obce informovat o přijatých rozpočtových
opatřeních na nejbližším následujícím jednání ZO.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Starosta dále seznámil přítomné s provedenou změnou č. 9 rozpočtu obce pro rok 2018,
kterou byl změněn rozpočet obce pro rok 2018. Podrobný položkový rozpis rozpočtového
opatření je přílohou zápisu.

2) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtového patření č. 9/2018, kterým se mění rozpočet obce pro rok
2018 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s návrhem zřízení stavebního investičního výboru. Členy výboru
by měli být pan Sidor, pan Koranda a pan Bažata. Výbor se bude vyjadřovat k návrhům
investic a prodejům a nájmům nemovitostí. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce zřizuje stavební investiční výbor jeho předsedou
zároveň jmenuje Petra Sidora. Výbor bude mít 3 členy, dalšími členy
výboru budou pan Jaroslav Koranda a pan Miroslav Bažata.

Následně bylo hlasováno:
Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (p. Sidor)
Návrh byl přijat

k bodu 5)
a) Starosta seznámil s návrhem paní Jerohotové na další dva členy finančního výboru. Po
proběhnuvší diskuzi navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo obce jmenuje členy finančního výboru zastupitelstva
obce paní Zdenu Lelkovou a paní Karlu Fleischmannovou.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
b) Starosta seznámil s návrhem paní Stanžovské na další dva členy kontrolního výboru.
Po proběhnuvší diskuzi navrhl přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo obce jmenuje členy kontrolního výboru zastupitelstva
obce paní Helenu Kotrcovou a Jan Vondru.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s návrhem stanovení odměn neuvolněným členům ZO. Po diskuzi
navrhl starosta přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo obce stanovuje za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce odměny ve výši:
a. místostarosta
14 000,-Kč
b. člen zastupitelstva
1 095,-Kč
c. člen zastupitelstva, který je předsedou
výboru nebo komise
2 190,-Kč
d. člen zastupitelstva, který je
členem výboru nebo komise
1 895,-Kč
e. Člen výboru komise
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

700,- Kč

k bodu 7)
Starosta sdělil, že došlo k vyjasnění podmínek prodeje pozemku paní Černé v rámci
Pravidel obce pro výběr uchazečů o dokoupení pozemků ve vlastnictví obce za účelem
podpory výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel. Poté navrhl
přijetí usnesení:

7) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje uzavření kupní smlouvy, na
základě které obec prodá XX, bytem Stožec čp. 20, nově
specifikovanou parcelu č. 1001/59 o výměře 1784 m2 v k.ú. Stožec
vzniklou dle GP č. 341-241/2017 vyčleněním ze stávající parcely č.
1001/59 v k.ú. Stožec a to za celkovou kupní cenu ve výši 50,-Kč/1m2
s tím, s tím, že kupující se zaváže splnit všechny podmínky obce dle
schválených „Pravidel obce Stožec pro výběr uchazečů o odkoupení
pozemků ve vlastnictví obce za účelem podpory výstavby rodinných
domů pro trvalé bydlení místních obyvatel“. Návrh kupní smlouvy je
přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo si je vědomo odchylky kupní
ceny od obvyklé ceny nemovitostí v daném místě a čase, která byla
zjištěna znalcem ve výši 800,-Kč/m2, a tuto odchylku odůvodňuje
účelem, za kterým byla pravidla shora uvedená přijata, tedy
podporou rozvoje rodinného bydlení v obci při dodržení závazných
podmínek podeje, tedy zejména termínu dostavby rodinného domu a
závazku jeho užívání po stanovenou dobu 20ti let dle návrhu kupní
smlouvy.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 8)
Starosta sdělil, že je nutné určit osobu, která bude obec zastupovat v Radě NP Šumava.
Přítomní se shodli, aby touto osobou byl starosta obce tak, jako tomu bylo doposud.
Starosta navrhl přijetí usnesení:

8) Zastupitelstvo obce Stožec pověřuje starostu obce, aby obec
zastupoval v Radě Národního parku Šumava.
Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Následně proběhla diskuze o budoucích záměrech nového vedení obce jak v oblasti
společenských aktivit, tak v oblasti investic s tím, že záměry budu předmětem jednání na
dalších ZO obce.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:50 hod.

...........................................................
starosta

