ZÁPIS č. 7 /2012
ze schůze zastupitelstva obce Dědice
Datum konání: 20. 10. 2012
Začátek: 19.00 hodin
Konec: 20.30 hodin
Přítomni: Bohumil Pešl, František Mandát, Roman Dohnal, Milan Dvořák, Libor Janoušek,
Jaroslav Tejral

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 6
4. Montáž basketbalových košů na víceúčelové hřiště
5. Oplocení dětského hřiště
6. Odvoz sněžné frézy na údržbu
7. Pronájem hosp. objektu, pergoly a zpevněné plochy u rybníka
8. Změna ceny pronájmu kulturního domu
9. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Spolkového domu
10. Závěr
1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva obce v hodin.
2. Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s programem schůze. Nikdo neměl žádné
doplňující body k projednání.
Usnesení č 7/2012/02: Všichni členové ZO program schválili.
Hlasování: 6-0-0.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 7/2012/03: ZO schvaluje toto opatření bez námitek.
Hlasování: 6-0-0.
4. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že basketbalové koše nebudou namontovány na víceúčelové
hřiště, ale budou umístěny na zpevněné ploše před hospodářským objektem. Montáž
provede firma BDŠ jako nedodělek k víceúčelovému hřišti.
Usnesení č. 7/2012/04: Zastupitelstvo obce souhlasí s montáží.
Hlasování: 6-0-0.
5. Oplocení dětského hřiště bude provedeno až v jarních měsících roku 2013.
Usnesení č. 7/2012/05: ZO souhlasí s termínem provedení oplocení.
Hlasování: 6-0-0.
6. Obec odveze sněžnou frézu k předsezónní prohlídce do firmy Mountfield Třebíč. Zajistí
Pešl, Tejral, Dvořák. Pešl zajistí dopravu a bude mu vyplacen cestovní příkaz.
Usnesení č. 7/2012/06: ZO souhlasí bez námitek.
Hlasování: 6-0-0.

7. ZO projednalo a stanovilo pravidla pronájmu: hospodářský objekt, pergolu a zpevněnou
plochu si může pronajmout pouze občan trvale bydlící v obci Dědice, který v příslušném
roce bude slavit životní jubileum (životním jubileem se rozumí věk končící 0 nebo 5) a
pouze na 1 den. Každý nájemce zajistí pořádek v okolí předmětného nájmu a bude
zodpovídat, aby akce nenarušovala noční klid. Cena pronájmu je stanovena na 500,- Kč za 1
den, v ceně je zahrnuto zapůjčení mobilního chlazení a spotřeba elektrické energie.
Součástí pronájmu bude nájemní smlouva, viz příloha č. 4. Objekt předá a převezme starosta nebo
místostarosta obce.
Usnesení č. 7/2012/07: ZO schvaluje pravidla pronájmu.
Hlasování: 6-0-0.
8. ZO rozhodlo o zvýšení ceny pronájmu kulturního domu na 500,- Kč za 1 den. V ceně je
zahrnuta spotřeba elektrické energie, otop, vnitřní vybavení a úklid. Prostory se budou
pronajímat pouze trvale bydlícím občanům a majitelům rekreačních objektů v obci Dědice.
Nájemce zajistí pořádek venkovních prostor před kulturním domem a bude zodpovídat, aby
akce nenarušovala noční klid. Součástí pronájmu bude nájemní smlouva, viz příloha č. 5.
Prostory předá a převezme starosta nebo místostarosta obce.
Usnesení č. 7/2012/08: ZO schvaluje pravidla pronájmu.
Hlasování: 6-0-0.
9. Obec podá žádost o dotaci na rekonstrukci Spolkového domu. Tuto žádost zpracuje firma
Koinvest CZ. Cena za zpracování žádosti bude 5 000,- Kč.
Usnesení č. 7/2012/09: ZO souhlasí s podáním žádosti.
Hlasování: 6-0-0.
10. Starosta ukončil schůzi zastupitelstva v 20.30 hodin.

Ověřovatelé: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral
Zapisovatelka: Jana Šindelářová

Starosta obce: Bohumil Pešl

Zapsala: Jana Šindelářová

Ověřovatelé: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral

