ZÁPIS č. 1/2012
ze schůze zastupitelstva obce Dědice
Datum konání: 25 . 1. 2012
Začátek: 18.00 hodin
Konec: 19.30 hodin
Přítomni: Bohumil Pešl, František Mandát, Roman Dohnal, Milan Dvořák, Libor Janoušek,
Jaroslav Tejral.
Ověřovatelé: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral
Zapisovatelka: Jana Šindelářová

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Žádost o dotaci z POVV 2012
5. Žádost o dotaci z MMR
6. Zpracování žádosti k dotaci z MMR
7. Navržení zeleně k dotaci z MMR
8. Žádost o odkoupení pozemku
9. Mimořádný poplatek pro Moravskobudějovický mikroregion
10. Závěr
1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva obce v kanceláři obecního úřadu v 18.00 hodin.
2. Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva obce s programem schůze, nikdo neměl
žádný další návrh k projednání.
Usnesení č. 01/2012/02: ZO schvaluje program schůze bez připomínek.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 01/2012/03: ZO schvaluje přeložené rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
4. Byla projednána žádost o dotaci z POVV 2012. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v případě
poskytnutí dotace z POVV 2012 bude vybudováno dětské hřiště v prostoru u rybníka. ZO
pověřilo starostu k podání žádosti o investiční dotaci z POVV 2012.
Usnesení č. 01/2012/04: ZO schvaluje podání žádosti o investiční dotaci z POVV 2012.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
5. Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
úpravu prostoru v areálu u rybníka. V případě poskytnutí dotace bude tato použita na dodání
herních prvků na dětské hřiště a doplnění zeleně.
Usnesení č. 01/2012/05:ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR.
Hlasování: 6 – 0 – 0.

6. Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci z MMR. Název projektu je Úprava
kulturního a sportovního areálu u rybníka v obci Dědice. Žádost zpracuje firma
KOINVEST CZ s. r. o. Třebíč, cena za zpracování žádosti bude 5 000,-- Kč. ZO pověřuje
pana starostu k vyřízení této žádosti.
Usnesení č. 01/2012/06: ZO schvaluje firmu KOINVEST CZ s.r.o. pro zpracování žádosti.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
7. Starosta seznámil zastupitele se záměrem navržení zeleně v areálu u rybníka. Pořízení
zeleně by se mělo rovněž týkat zmíněné dotace z MMR. Plán rozvržení zeleně zpracuje
firma Zahradnictví Vladislav Vejtasa, Jaroměřice nad Rokytnou za cenu 3 000,-- Kč.
Usnesení č. 01/2012/07: ZO schvaluje zadání plánu rovržení zeleně firmě Vladislav Vejtasa.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Ondrákových o odkoupení pozemku obce.
Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo a pověřilo pana starostu k písemnému vyjádření tohoto
rozhodnutí manželům Ondrákovým.
Usnesení č. 01/2012/08: ZO neschvaluje prodej obecního pozemku.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
9. Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva obce s žádostí
Moravskobudějovického mikroregionu o mimořádný členský příspěvek pro rok 2012 ve
výši 5,-- Kč na 1 obyvatele. Pro naši obec tento mimořádný příspěvek činí 660,-- Kč.
Moravskobudějovický mikroregion tyto prostředky použije na vybavení vozidla RZS Kraje
Vysočina.
Usnesení č. 01/2012/09: ZO schvaluje mimořádný členský příspěvek bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
10. Starosta ukončil schůzi zastupitelstva v 19.30 hodin.

Starosta obce: Bohumil Pešl
Zapsala: Jana Šindelářová

Ověřovatelé zápisu: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral

