Zápis č. 3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 31.5.2012 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 6 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluven:

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

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Závěrečný účet za rok 2011
3. Rozpočtové opatření 1/2012, 2/2012 a 3/2012
4. Zakoupení nového traktoru na sečení trávy
5. Sečení obecních pozemků – dohody o provedení práce
6. Prodej pozemku parcelní číslo 154/14
7. Dětský den
8. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání paní Vlastu Vyklickou, jako ověřovatele pana
Tomáše Maxeru a pana Vojtěcha Radu a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu paní Vlastu Vyklickou,
ověřovateli pana Tomáše Maxeru a pana Vojtěcha Radu.

Bod č. 2 – Závěrečný účet za rok 2011
Starosta předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu za rok 2011, který byl zveřejněn v době od
14.5.2012 do 31.5.2012 na obecní vývěsce a na internetových stránkách obce.Vzhledem k tomu, že
k návrhu závěrečného účtu nebyly žádné připomínky nechal hlasovat o jeho schválení.
Hlasování č. 2:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Boskovštejn bez výhrad.

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012
Starosta předložil zastupitelům Rozpočtová opatření a po seznámení se všemi dokumenty o nich
nechal hlasovat.
Hlasování č. 3:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtová opatření č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012.

Bod č. 4 – Zakoupení nového traktoru na sečení trávy
Starosta předložil zastupitelům zprávu o stavu starého traktoru na sečení trávy. Jeho technický stav
je po 7 letech velmi špatný a je třeba pořídit traktor nový /cca 100 000,- Kč/. Po žádosti o podporu
na ČEZ byl přislíben příspěvek na počátku příštího roku. Po krátké debatě nechal starosta o nákupu
traktoru hlasovat.
Hlasování č. 4:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje nákup nového traktoru na sečení trávy.

Bod č. 5 – Sečení obecních pozemků – dohody o provedení práce
Jelikož v letošním roce nejsou poskytnuty dotace na VPP, je obec nucená zajistit sečení trávy a další práce jiným způsobem. Tyto práce budou po dohodě vykonávat pánové Ondřej Machain a Jaroslav Meduna ml. na základě dohody o provedení práce.

Hlasování č. 5:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce pro Ondřeje Machaina a
Jaroslava Medunu ml.
Bod č. 6 – Prodej pozemku parcelní číslo 154/14
Manželé Martin a Monika Skálovi požádali obec o odkoupení pozemku parcelní číslo 154/14 o rozloze 28 m2, který sousedí s nemovitostí v jeho vlastnictví. Záměr prodeje byl zveřejněn po dobu
nejméně 15 dnů. Cena za pozemek se stanovuje na 50,- Kč/m2. Smlouvu připraví starosta obce.
Hlasování č. 6:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 154/14 o rozloze 28 m2 za cenu 50,- Kč
za m2 manželům Martinovi a Monice Skálovým a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
.
Bod č. 7 – Dětský den
Obec společně s místními ženami uspořádá 2. června dětský den. Na tuto akci byl zakoupen skákací
hrad.
Hlasování č. 7:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje pořádání dětského dne a nákup skákacího hradu, který zůstane v majetku obce..
. Bod č. 8 – Různé
a) Starosta informoval zastupitele o schválení dotace na opravu místní komunikace.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 620 376,- Kč dle dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a pověřuje starostu k podpisu této dohody.
b) Starosta předložil zastupitelům záměr zřízení věcného břemene na parcele č. 748/1 v k.ú. Boskovštejn pro potřeby vybudování plynové přípojky manželů Karla Dietera a Silvie Wielandových a
nechal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 8:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na parcele č. 748/1 v k.ú.
Boskovštejn a pověřuje starosty k vypracování a uzavření smlouvy za cenu jednorázového
poplatku 50,- Kč.

c) Paní Feikusová Kateřina informuje zastupitelstvo o pokračování projektu na obnovu obecního
třešňového sadu.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace od paní Feikusové.

d) Starosta předložil zastupitelstvu aktualizovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která ruší směrnici ze dne 1. 9. 2009. O nové směrnici nechal hlasovat.
Hlasování č. 9:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozhsahu,
která nabývá platnost od následujícího dne po schválení, tedy 1. 6. 2012. Směrnice ze dne 1. 9.
2009 pozbývá platnost dnešním dnem, to je 31. 5. 2012. .

V 18:25 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

V Boskovštejně, dne 31.5.2012

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

