Zápis č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 31. 3. 2010 v 17.00 hod. v
úřadovně Obecního úřadu.
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.00 hod. starosta ing. Libor Nevrkla, všechny přivítal a
konstatoval, že pozvánka na toto zasedání byla vyvěšena jak na úřední desce, tak i v elektronické
podobě a to nejméně 7 dní před konáním tohoto zasedání.
Přítomno je 7 členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Ing. Libor Nevrkla – starosta
Tomáš Maxera – místostarosta
Anna Poláčková – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva (dostavil se v 17.50 hod.)
Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Vojtěch rada – člen zastupitelstva
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
---

Starosta přednesl program jednání:
1.Volba zapisovatele a ověřovatelů
2.Rozpočet obce na rok 2011
3.Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013
4.Zaměstnání osob na VPP
5.Zápis do kroniky za rok 2010 + odměna pro kronikáře obce
6.Nákup nemovitosti
7.Celoroční odměna účetní
8.Vyřazení majetku na základě inventury k 31. 12. 2010
9.Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání paní Vlastu Vyklickou, jako ověřovatele paní
Jindřišku Křehnáčovou a pana Vojtěcha Radu a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu paní Vlastu Vyklickou,
ověřovateli paní Jindřišku Křehnáčovou a pana Vojtěcha Radu.

Bod č. 2 – Rozpočet obce na rok 2011
Starosta prošel se zastupiteli návrh rozpočtu na rok 2011, který byl vyvěšen na úřední desce i v
elektronické podobě v době od 15.3.2011 do 31.3.2011. Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu
nebyly připomínky členů zastupitelstva ani z řad občanů, nechal o něm hlasovat. Návrh rozpočtu
bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 2:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet na rok 2011 - jako vyrovnaný.
Příjmy celkem : 2 552 000,- Kč
Výdaje celkem : 2 552 000,- Kč

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013
Rozpočtový výhled na výše uvedené roky bude ovlivněn rozpočtem na rok 2011 a akcí z něj
vyplývajících, proto starosta navrhl, aby mohl být výhled na roky 2012 a 2013 předložen až na
následujícím zastupitelstvu a nechal o tom hlasovat.
Hlasování č. 3:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem předložit rozpočtový výhled na roky 2012 a
2013 na příštím, tedy dubnovém zastupitelstvu.
Bod č. 4 – Zaměstnání osob na VPP
Starosta seznámil zastupitele se záměrem zaměstnat na obci 2 pracovníky na VPP. Na tyto dva
pracovníky bylo úspěšně zažádáno o dotaci. O přijetí dvou pracovníků poté proběhlo hlasování
Hlasování č. 4:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje zaměstnání dvou osob na VPP.
Bod č. 5 – Zápis do kroniky za rok 2010 + odměna pro kronikáře obce
Starosta seznámil zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2010. Zároveň navrhl, že o odměně
kronikáři se bude rozhodovat až na konci roku 2011. O tomto nechal hlasovat.
Hlasování č. 5:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2010 a zároveň odkládá
rozhodnutí o odměně kronikáři na konec roku 2011.

Bod č. 6 – Nákup nemovitosti
Starosta seznámil zastupitele s možností odkoupit nemovitost pana Jaroslava Pokorného
Boskovštejn čp. 86 s přilehlými pozemky, která sousedí s budovou obecního úřadu. Jedná se o parc.
č. st. 1/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1018 m2, budovu čp. 86 – objekt k bydlení stojící
na pozemku parc. č.st. 1/5, pozemek parc. č. 775 – jiná plocha, způsob využití ostatní plocha o
výměře 91 m2, pozemek parc. č. 777 – jiná plocha, způsob využití ostatní plocha o výměře 50 m2.
Tato budova by mohla být v budoucnosti využita jako zařízení pro rozšíření služeb občanům v obci.
Dohodnutá kupní cena činí 320.000,- Kč. O nákupu této nemovitosti nechal hlasovat.
Hlasování č. 6:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje nákup nemovitosti od pana Jaroslava Pokorného, včetně
přilehlých pozemků za částku 320.000,- Kč.

Bod č. 7 – Celoroční odměna účetní
Starosta seznámil zastupitele s návrhem celoroční odměny pro účetní obce paní Česnekovou ve výši
9.800,- Kč a nechal o ní hlasovat.
Hlasování č. 7:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje celoroční odměnu pro účetní obce ve výši 9.800,- Kč

Bod č. 8 – Vyřazení majetku na základě inventur k 31. 12. 2010
Na základě zápisu z inventury k 31.12.2010 byl navržen k vyřazení drobný majetek – viz zápis z
inventury, který bude přílohou tohoto zápisu. Jedná se o drobné věci s nízkou hodnotou. O vyřazení
tohoto majetku poté nechal starosta hlasovat.
Hlasování č. 8:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo schvaluje vyřazení tohoto majetku a žádá likvidační komisi o
provedení likvidace.
Bod č. 9 – Různé
a) MUDr. Martin Hrda žádá zastupitelstvo o povolení vykácet dvacet stromů na návodní a odvodní
straně hráze rybníka na parcele č. 558/9 v k.ú. Boskovštejn (rybník u hájovny v lese). Důvodem
tohoto kácení je špatný stav hráze tohoto rybníka. MUDr. Hrda má stavební povolení k opravě
hráze a odbahnění rybníka. Pro tuto opravu je vykácení dřevin nezbytné.
Hlasování č. 9:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pokácet stromy na výše uvedeném pozemku z
důvodu opravy hráze a odbahnění rybníka. Záměr bude zveřejněn na vývěstní desce.
b) Dotace na územní plán. Starosta seznámil zastupitele s možností zažádat o dotaci na úpravu
územního plánu obce ve výši 50% celkových nákladů. Zbytek nákladů, tedy 50%, bude uhrazeno z
obecního rozpočtu formou rozpočtového opatření. Peníze budou přesunuty z rezerv na rok 2011.
Územní plán bude aktualizován podle požadavků § 188 stavebního zákona a o pořízení tohoto plánu
bude zažádáno na Úřadu územního plánování Znojmo, kdy pověřenou osobou bude starosta obce.
Hlasování č. 10:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na úpravu územního plánu. V případě
kladné vyřízení žádosti bude 50% nákladů uhrazeno z rozpočtu obce. Zastupitelstvo schvaluje
pořídit UP Boskovštejn podle § 188 stavebního zákona a požádat Úřad územní plánování Znojmo o
pořízení tohoto územního plánu. Pověřeným zastupitelem mezi pořizovatelem a obcí bude starosta.
c) Starosta seznámil zastupitele s možností zakoupit vojenský stan, jako náhradu zničeného stanu,
který obec dříve vlastnila. Tento stan by se využíval při venkovních akcích a aktivitách. O tomto
návrhu nechal hlasovat.
Hlasování č. 11:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: členů
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo schvaluje nákup vojenského stanu
d) Žádost pana Kučery o příspěvek na vydání knihy.
Hlasování č. 12:
Pro: 0 členů
Proti: 6 členů
Zdržel se: 1 člen
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo zamítá příspěvek na vydání knihy

V 18:50 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.
V Boskovštejně, dne 31.3.2011

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

