ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE
14.11. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.
Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 18, 25 hod

Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera, Jaroslav Voráč, Jana Sedláková,
Petr Lokaj, Petr Kraus, Jaroslav Bezděk, Rostislav Šmehlík
Omluveni zastupitelé: Miroslav Hrstka, Jiří Hrstka, Vlasta Kučerová
Návrhová komise: D. Škandera, P. Lokaj
Zapisovatel: J. Sedláková
Ověřovatelé zápisu: J. Bezděk, R. Šmehlík
Program:
1. Zahájení
2. Jednací řád zastupitelstva obce
3. Schválení kontrolního a finančního výboru
4. Volba pracovních komisí
5. Schválení člena zastupitelstva do školské rady
6. Odměny zastupitelstva obce
7. Změna rozpočtu
8. Diskuse
9. Závěr

Bod 1
Zahájení provedl starosta přivítáním a seznámením s programem zasedání, který
zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Následně starosta určil zapisovatele a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu, které
rovněž zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Starosta uvedl, že je třeba schválit Jednací řád nového zastupitelstva obce. Jak uvedl, s tímto
podkladem byli již členové seznámeni, a oproti původnímu řádu se tam mění jen drobné
detaily, které starosta objasnil na zasedání. Poté nechal o Jednacím řádu hlasovat a
zastupitelstvo jej schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Jak starosta uvedl, je třeba schválit složení kontrolního a finančního výboru, které jsou podle
zákona o obcích povinné. Na složení kontrolního výboru navrhl starosta: Miroslav Hrstka –
předseda, Petr Lokaj – člen, Jaroslav Voráč – člen. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Také návrh na složení finančního výboru ve složení: Jiří Hrstka – předseda, Petr Kraus – člen,
Jaroslav Bezděk – člen, zastupitelstvo schválilo.

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Starosta navrhl zřízení komise sociální, kdy se tato stará, jako i předtím, o blahopřání
občanům k různým jubileím, případně výpomoc při kulturních akcích, apod. Starosta navrhl
složení sociální komise: Vlasta Kučerová – předseda, Jana Sedláková – člen, Rostislav
Šmehlík – člen. Zastupitelstvo komisi schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Dále navrhl starosta zřízení komise životního prostředí, která hlavně povoluje občanům
kácení dřevin, nebo se zúčastňuje řízení týkajících se životního prostředí v obci. Starosta
navrhl složení: Petr Kraus – předseda, Dušan Škandera – člen, Petr Lokaj – člen.
Zastupitelstvo tuto komisi schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Také nutnost zvolení člena zastupitelstva do školské rady ujasnil starosta, kdy je podle
školského zákona složení z učitelského personálu, z řad rodičů, a právě člena zastupitelstva.
Starosta navrhl pana Petra Lokaje, který tuto činnost vykonával i v předchozím volebním
období. Zastupitelstvo jej schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Jak starosta uvedl, protože je po volbách a nové zastupitelstvo, je třeba na nové období
schválit i odměny zastupitelstva. Starosta seznámil, že jeho odměna, jako uvolněného
zastupitele, se neschvaluje, ale je dána zákonem. Pro ty, které to zajímá, je odměna starosty
v naší obci 36 553 Kč hrubého. Ostatní členové zastupitelstva, jako neuvolnění, si musí výši
odměny schválit, a to s platností po zasedání, tedy od 15.11. 2014. Starosta poté seznámil s
návrhem složeným podle zákona a tabulek, kdy navrhl odměny ve výši: místostarosta obce
7 509 Kč, předsedové výborů a komisí – 1 340 Kč, členové výborů a komisí – 1 030 Kč.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením 5/2014, kde se jedná hlavně o navýšení rozpočtu
na proplácení faktur za čističku a kanalizaci, která se buduje. Také se do změny započítává
předpokládaný příjem dotací na letošní rok.
Rozpočtové opatření č. 5
položka
rozpočtové
skladby
1112
1113
1121
1351
4111
4116

příjem
daň z příjmů fyz.osob ze SVČ
daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
daň z příjmů právnických osob
odvod loterií
dotace na volby, UZ 98187
dotace z ÚP, UZ 13101

Kč
2 000,00
24 000,00
72 000,00
7 000,00
48 000,00
30 000,00

4122
31132122
37252324
37692212
61712343
4213
4213

10145169
22125362
31135331
33145136
33145169
33145139
36395011
36395031
36395031
36395032
55125139
61155019
61155021
61155173
61155175
61715424
61715019
61715136
23216121
23215362

dotace na hasiče, UZ 14004
vratka - odpisy
přijaté příspěvky a náhrady (EKO-KOM)
přijaté sankční platby ?
příjmy z úhrad dobývacího prostoru
dotace za státního fondu životního prostředí
dotace - způsobilé výdaje z minulých let
celkem
výdej
deratizace
povolení - chodník stráň
dotace na krytí odpisů
knihy - knihovna
nákup služeb - knihovna
nákup materiálu - knihovna
platy v pracovním poměru, UZ 13101
sociální pojištění, UZ 13101
sociální pojištění
zdravotní pojištění, UZ 13101
materiál, UZ 14004 - hasiči
refundace, UZ 98187 - volby
OON, UZ 98187 - volby
cestovné, UZ 98187 - volby
občerstvení, UZ 98187 - volby
náhrady mezd v době nemoci - Bezděk
refundace - Štrajt
zpravodaj, příloha
ČOV - kanalizace
DPH
celkem
rekapitulace
výše celkových příjmů původní rozpočet:
výše celkových výdajů původní rozpočet:
zapojení přebytku z minulých let:
zapojení přebytku z minulých let 1.
rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 2.
rozpočtové opatření
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové
opětření
zapojení přebytku z minulých let 4.
rozpočtové opatření
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové
opatření

800,00
449 250,00
13 351,50
17 500,00
1 187,00
10 600 000,00
1 274 000,00
12 539 088,50
-

1 200,00
10 000,00
449 250,00
1 610,00
900,00
400,00
25 852,00
1 821,00
4 643,00
2 327,00
800,00
844,00
21 576,00
640,00
1 876,00
919,00
966,00
17 500,00
12 000 000,00
2 520 000,00
15 038 124,00
v Kč
8 272 600,00
6 856 303,62
- 1 416 296,38
1 300,00
83 879,00
6 232,38
-

20 178,99
2 499 035,50

Zastupitelstvo po seznámení rozpočtové opatření 5schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 8
Diskusi zahájil svým příspěvkem starosta čerstvou informací, že od 1.5. 2015 končí
v prodejně potravin v Baldovci paní Hořavová, která jde do penze. Vyzval tedy zastupitelstvo
i přítomné občany, ať tuto informaci šíří dále, protože se bude muset hledat nový nájemce.
- pí. J. – dotaz na opravu mostu v Baldovci. Starosta, - že nezapírá slibovanou opravu, ale
musí se najít někdo z místních lidí, protože najímat cizí firmu by bylo příliš drahé. Bude se na
tom pokračovat, a pokud počasí dovolí, třeba se stihne ještě v letošním roce, uvidí se.
Bod 9
Návrh na usnesení přednesl pan Lokaj a starosta zasedání ukončil.

