Zápis č. 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 11.7.2013 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.
Přítomni jsou 4 členové zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluvení:

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

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Převod části pozemku 735/2 v k.ú. Boskovštejn
3. Stanovení úkolů kontrolního a finančního výboru
4. Závěrečný účet DSO Jevišovicka
5. Závěrečný účet VAK Znojemsko
6. Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2013
7. Společenské akce
8. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání paní Vlastu Vyklickou, jako ověřovatele paní
Jindříšku Křehnáčovou a pana Jaroslava Medunu a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu paní Vlastu Vyklickou,
ověřovateli paní Jindřišku Křehnáčovou a pan Jaroslav Meduna.

Bod č. 2 – Převod části pozemku 735/2 v k.ú. Boskovštejn
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, podala žádost o souhlas
s kolaudací stavby a s majetkoprávním vypořádáním části pozemku zastavěného silnicí II/398
Jevišovice – Pavlice. Součástí majetkoprávního vypořádání by byl i bezúplatný převod části parcely
č. 735/2 o rozloze 134 m2 z majetku obce do majetku SÚS Jihomoravského kraje. Záměr
bezúplatného převodu byl po dobu 15-ti dnů zveřejněn na vývěsní desce i na internetových
stránkách obce. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 142-99/2013 bude z pozemku
v k.ú. Boskovštejn č. 735/2 oddělen pozemek č. 735/9, který bude bezúplatně převeden na SÚS
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. O tomto záměru nechal starosta hlasovat
Hlasování č. 2:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 735/9 v k.ú. Boskovštejn
(část pozemku č. 735/2) na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci a
souhlasí s kolaudací stavby silnice II/398 Jevišovice - Pavlice.

Bod č. 3 – Stanovení úkolů kontrolního a finančního výboru
Starosta předložil zastupitelům úkoly pro činnost kontrolního a finančního výboru a nechal o nich
hlasovat.
Hlasování č. 3:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje úkoly kontrolního a finančního výboru.
Bod č. 4 – Závěrečný účet DSO Jevišovicka
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet DSO Jevišovicka, který byl zveřejněn i na vývěsce a
internetových stránkách obce (elektronické úřední desce)
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet DSO Jevišovicka.

Bod č. 5 – Závěrečný účet VAK Znojemsko
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet VAK Znojemsko, který byl zveřejněn i na vývěsce a
internetových stránkách obce (elektronické úřední desce)

Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet VAK Znojemsko
Bod č. 6 – Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2013
Starosta předložil zastupitelstvu Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2013 a po krátké diskuzi o
něm nechal hlasovat
Hlasování č. 4:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2013

Bod č. 7 – Společenské akce
Jako již tradičně připravuje obec pro své občany na léto kulturní akce. Dne 28. 7. 2013 se budou na
našem rybníku konat závody dračích lodí a na 10. 8. se připravuje již III. ročník zámecké slavnosti.
Pro účely pořádání těchto akcí navrhnul starosta uvolnit celkovou částku 10.000,- Kč a nechal o
tom hlasovat.
Hlasování č. 5:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje podporu společenských akcí o prázdninách ve výši 10.000,Kč
.Bod č. 8 – Různé
- Rozpočtové opatření č. 4/2013
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2013 a nechal o něm hlasovat.
Hlasování č. 6:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- Správce obecních lesů informoval prostřednictvím starosty obce o nutnosti těžby v obecních
lesích. Jelikož se jedná o těžko přístupné terény, bude k těžbě třeba příslušných opatření. Starosta
uvedl, že nechal seznam potřebných opatření zpracovat správce obecních lesů a o těžbě bude
rozhodnuto na některém z příštích zastupitelstev obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a podklady o kácení v obecních lesích.

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

V Boskovštejně, dne 11.7.2013

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

