Zápis č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 28.4.2011 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 5 členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Ing. Libor Nevrkla – starosta
Tomáš Maxera – místostarosta
Anna Poláčková – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Vojtěch rada – člen zastupitelstva

Starosta přednesl program jednání:
1.
Volba zapisovatele a ověřovatelů
2.
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
3.
Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013
4.
Zaměstnání osob na VPP
5.
Rozpočtové opatření č. 1/2011
6.
Různé
Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Tomáše Maxeru, jako ověřovatele paní
Annu Poláčkovou a pana Jaroslava Medunu a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu pana T. Maxeru, ověřovateli
paní A. Poláčkovou a pana J. Medunu.

Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
Starosta uvedl, že návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 byl zveřejněn na vývěsní desce i
v elektronické podobě v době od l5.3.2011 do 11.4.2011. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné
připomínky k tomuto návrhu dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh závěrečného účtu je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 2:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013, zastupitele s ním byli
seznámeni a následně o něm hlasovali.
Rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 3:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013.
Bod č. 4 – Zaměstnání osob na VPP
Starosta seznámil zastupitele se situací kolem pracovníků na VPP. Jelikož se nepodařilo sehnat
pracovníka z obce Boskovštejn, požádal starosta o výjimku s tím, že by byl zaměstnán pan
Vlastimil Vomela z Blížkovic. Tato žádost byla kladně vyřízena a tudíž od 1. 5. 2011 může
nastoupit jako druhý pracovník pan Vlastimil Vomela. Pracovní poměr může být na dobu určitou, a
to do 30. 6. 2011
Hlasování č. 4:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje záměr uzavřít pracovní poměr s panem Vlastimilem
Vomelou z Blížkovic. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s platností do 30. 6. 2011.
Bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 1/2011
Vzhledem k zaměstnání osob na VPP a dalším provozním činnostem je nutné provést rozpočtové
opatření č. 1/2011.
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2011 je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 5:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011.
Bod č. 6 – Různé
a) Vzhledem k tomu, že obec plánuje několik společenských akcí pod širým nebem, vzniká
potřeba pořídit stan pro případ, kdyby při takové akci panovalo nepříznivé počasí /nákup
stanu schválen v zastupitelstvu dne 31.3.2011/. Starosta informoval o koupi zánovního
vojenského stanu za cenu 22.000,- Kč. Jedná se o nejnižší cenu za takovýto typ stanu.
Hlasování č. 6:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje uvedenou cenu stanu 22.000,- Kč.
b) Starosta obce v uplynulém týdnu projednával situaci kolem rybníka v obci se zástupcem firmy
Linosa, s.r.o., která je vlastníkem rybníka, zámečku a mlýna v naší obci. S panem Klinklem
(zástupce společnosti Linosa s.r.o.) se shodl, že situace kolem rybníku je opravdu alarmující, načež
pan Klinkl slíbil, že se bude snažit situaci kolem rybníka urychleně řešit. Po vzájemné dohodě
starosta navrhuje požádat o pronájem Boskovštejnského rybníka za cenu do 10.000,- Kč / rok.

Navíc společnost Linosa půjčí do bezplatného pronájmu obci zámeček v Boskovštejně k jeho
otevření pro veřejnost v termínu od 16. 7. 2011 do 31. 8. 2011
Hlasování č. 7:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o pronájem rybníka v Boskovštejně za částku
do 10.000,- Kč / rok. Zároveň zastupitelstvo bere na vědomí možnost bezplatného pronájmu
zámečku v letních měsících.

V 17:50 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.
V Boskovštejně, dne 28.4.2011

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

