ZÁPIS č.6 /2012
ze schůze zastupitelstva obce Dědice
Datum konání: 21. 9. 2012
Začátek: 19.00 hodin
Konec: 19.45 hodin
Přítomni: Bohumil Pešl, František Mandát, Roman Dohnal, Milan Dvořák, Libor Janoušek,
Jaroslav Tejral
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 3, č. 4, č. 5
Prominutí místního poplatku
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2012
Vyřazení energetického auditu
Nájemní smlouva na pozemky
Diskuze
Závěr

1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva obce v kanceláři obecního úřadu v 19.00 hodin.
2. Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva obce s programem schůze, nikdo neměl
žádný další návrh k projednání.
Usnesení č. 06/2012/02: ZO schvaluje program schůze.
Hlasování: 6-0-0.
3. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3, č. 4, č. 5.
Usnesení č. 06/2012/03: ZO schvaluje bez námitek.
Hlasování: 6-0-0.
4. Zastupitelstvo obce promíjí místní poplatek ze psů a za komunální odpad následovně: paní
Jelínková č.p. 30, která zemřela v srpnu 2012 má prominut poplatek ze psů za rok 2011 ve
výši 200,- Kč a za rok 2012 ve výši 200,- Kč a poplatek za komunální odpad za rok 2011 ve
výši 350,- Kč a za rok 2012 ve výši 233,- Kč. Pan Radek Strnad s rodinou č. p. 50 má
prominut místní poplatek za komunální odpad za rok 2012 ve výši 1400,- Kč. Pan Miloš
Mauritz č.p. 13 má prominut poplatek za komunální odpad za rok 2012 ve výši 350,- Kč.
Ing. Fišerová č.p. 23 má prominut poplatek za komunální odpad z roku 2002
ve výši 200,- Kč.
Usnesení č. 06/2012/04: ZO schvaluje prominutí místních poplatků pro tyto občany bez výhrad.
Hlasování: 6-0-0.
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizovaný odpisový plán pro rok 2012. Od
července 2012 je v majetku obce nově zařazen majetek pro odpisování. Jedná se nové
stavby: Hospodářský objekt pro víceúčelové hřiště a pergola, Dětské hřiště, Zpevněná
plocha, Kulturní a sportovní areál u rybníka. Tyto nové stavby mají shodnou dobu odpisu
dle odpisové skupiny 50 let, způsob odpisu rovnoměrný.

Usnesení č. 06/2012/05: ZO souhlasí s odpisovým plánem bez výhrad.
Hlasování: 6-0-0.
6. ZO schválilo vyřazení energetického auditu. Tento audit byl pořízen v roce 2010 ve výši
53 550,- Kč jako podmínka pro získání dotace na rekonstrukci spolkového domu. Obec
dotaci nezískala a v dnešní době je tento audit již neplatný a proto jej zastupitelstvo obce
označilo jako zmařenou investici.
Usnesení č. 06/2012/06: ZO schvaluje vyřazení auditu bez námitek.
Hlasování: 6-0-0.
7. ZO na svém zasedání dne 19.2.2012 schválilo ukončení nájemní smlouvy s Farmou
Mikálka, kde byla výpovědní lhůta 10 let. Po projednání výpovědi s majitelem soukromé
farmy ing. Kadrnkou, který podal návrh na vypracování dodatku k nájemní smlouvě, se
došlo k závěru, že v případě potřeby obce nakládat s daným pozemkem, jej nájemce ing.
Kadrnka uvolní k termínu ukončení hospodářského roku daného období.
Usnesení č. 06/2012/07: ZO schvaluje tento dodatek k nájemní smlouvě bez výhrad.
Hlasování: 6-0-0.
8. V diskuzi byl podán návrh na zrušení pronájmu kulturního areálu u rybníka. ZO bude tento
návrh projednávat na nejbližším zasedání.
9. Starosta ukončil schůzi zastupitelstva obce v 19.45 hodin.

Starosta obce: Bohumil Pešl

Zapsala: Jana Šindelářová

Ověřovatelé: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral

