Zápis č. 5/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 5.9.2013 v 17.00 hod.
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:

Omluvení:

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

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Rozpočtové opatření č. 5/2013
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
4. Výběrové řízení na 1. etapu přestavby multifunkčního domu a smlouva o dílo
5. Možnost prodloužení dotací na VPP
6. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Tomáše Maxeru, jako ověřovatele paní
Jindříšku Křehnáčovou 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 Tomáše Maxeru,
ověřovateli paní Jindřišku Křehnáčovou a pan Jaroslav Meduna.

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2013
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 5/2013

v

Hlasování č. 2:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013

Bod č. 3 – Zpráva kontrolního a finančního výboru
Vedoucí finančního a kontrolního výboru předložili zprávy svých výborů a starosta o nich nechal
hlasovat.
Hlasování č. 3:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru.
Bod č. 4 – výběrové řízení na 1. etapu přestavby multifunkčního domu a smlouva o dílo
Starosta předložil zastupitelům dokumentaci výběrového řízení na 1. etapu přestavby domu č.p. 86.
Všichni zastupitelé se s ní pečlivě seznámili. Vítěznou firmou, která bude zajišťovat kompletní realizaci se stala M+R stavební s.r.o. se sídlem Hostákov 29, 675 01, která nabídla nejnižší nabídkovou
cenu, a to 1.683.506,- Kč. S touto firmou bude podepsána smlouva o dílo.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na 1. etapu rekonstrukce multifunkčního domu.
Bod č. 5 – Možnost prodloužení dotací na VPP
Starosta informoval zastupitele o možnosti prodloužit dotace na VPP
Hlasování č. 5:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodloužení dotací na VPP.

.Bod č. 6 – Různé
a) Starosta informoval zastupitele o konání mše v obecní kapli. Ta se bude konat v neděli 15. 9.
2013. Po krátké diskuzi se zastupitelé vrátili k myšlence udělat kopii oltářního obrazu, který v kapli

původně byl a nyní se do ní vrací pouze u konání mše. Obraz je trvale uložen v kostele v Hostimi.
Výsledkem debatě o možnosti zhotovení kopie nechal starosta hlasovat.
Hlasování č. 6:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje zhotovení kopie oltářního obrazu do kaple Panny Marie
Bolestné a pověřilo starostu obce, aby zajistil dodavatele.
b) Starosta informoval zastupitele o konání tradičního Boskovštejnského posvícení, které se bude
konat 12. října 2013 a jeho pořádání bude mít na starost sbor dobrovolných hasičů. Zároveň velitel
hasičů, pan Tomáš Maxera, požádal zastupitele o příspěvek na nákup tomboly ve výši 5.000,- Kč
Hlasování č. 7:

Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro SDH Boskovštejn ve výši 5.000,- Kč na nákup tomboly.
c) Paní Feikusová, host zasedání, donesla na zasedání zastupitelstva žádost o závazné stanovisko ke
stavebním úpravám kaple Panny Marie Bolestné, kterou zpracovala po konzultaci se starostou obce
a panem Křivánkem. Tato žádost bude podána na MěÚ Znojmo a reakce na ni bude podkladem pro
možnou žádost o dotace na záchranné práce na kapli
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o závazné stanovisko..

V 18:15 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

V Boskovštejně, dne 5.9.2013

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

