Zápis
z Veřejného Zasedání Zastupite|stva

obce Božetice konaného dne 2.7 . 2019 od 18,00 hod.

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno:

7

člen ů zastu pitelstva

Přítomno:

7

občan ů

Za

pisovatel:

lng. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu: lng. Jaromír Bareš, Jaroslav Kofroň
Program jednání:

1.
2.
3,
4.

Zahájení
Rekonstrukce soc. zařízenív MŠ
Smlouva o přezkoumání hospodaření obce
Závérečnýúčetobce za rok 2018

5. Darovací smlouva pro MK
6.
7.
8.
9.

Výkup pozemku pro MK

Aktualizace povodňového plánu
Zápisy v kronice obce za rok 2018

Volba člena kontrolního výboru

10. Proplacení dovolené p. Kofroňovi
11. Diskuse
12, Závér

ad

1)

Jednání zahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámil je
s programem jednání. ČlenovéZastupitelstva obce neměli připomínky k programu

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se
ad 2\

Rekonstrukce sociálního zařízení v Mš.
I.7 .2OI9 byly zahájeny práce na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠBožetice,

Rozpočet na rekonstrukci činí527 892,- Kč, z toho byla poskytnuta dotace
280 000,- Kč z Krajského úřadu Jihočeskéhokraje.

zo: na vědomí
ad

3)

Smlouva o přezkoumání hospodaření obce.

Schválenísmlouvy

s

firmou Audit TOPOL s.r.o. Liberec na rok 2019

Cena za auditorské služby činí25 000,- Kč + DPH.

Usneseníč. 3/0I/2019 - Zastu pitelstvo obce 5chvaluje Smlouvu o přezkoumání
hospodařeníobce s firmou Audit TOPOL s.r.o. Liberec.
HIasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 4)

Závérečný účetobce za rok 2018
Závěrečný účetobce byl vyvěšen na úřednídesce 7, 6. 2019 a sejmut z úřednídesky

28,6.2019.
Závěrečný účetobce přednesl lng. Zdeněk Pavlík. Současně přednesl bilanci

hospodařeníobce a MŠBožetice za rok 2018.
Usnesení č. 3 /O2/2Ol9 - Zastu pitelstvo obce schvaluje Závěrečný účetza rok 2018

a

bilanci hospodaření obce a MŠBožetice za rok 2018

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se
Byla předložena zpráva od auditora, firmy Organizační kancelář CZ, s.r.o. Praha,
o přezkumu hospodaření za rok 2018.

zo: na vědomí
ad

5)

Darovací smlouva pro MK
Schválení darovací smlouvy pozemků pro místníkomunikaci, Lukeš Jaroslav ].8m2 a
František Hynšt 5m2.
Usnesení č. 3/O3/2O19 - Zastu pitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu pozemků
pro místníkomunikaci, Lukeš Jaroslav 18m2 a František Hynšt 5m2.

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se
ad

6)

Výkup pozemku pro MK
Byl předložen návrh na odkup části pozemku od lvany Burianové, Božetice 30, za
účelemzřízenímístníkomunikace. Část pozemku, týkajícíse MK bude zaměřena
geodetem.
Vlastník pozemku lvana Burianová, Božetice 30, souhlasí s cenou 50,- Kč/m2. Jedná se
o cca 500m2. Po zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 3/04/20],9 - Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku za účelem
zřízení místníkomunikace a uzavřenísmlouvy o smlouvě budoucí.

Hlasování: 7 pro, 0 proti,0 zdržel se
ad

7)

Aktualizace povodňového plánu
Aktualizace povodňového plánu obce Božetice
Usnesení č. 3/05/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje aktuaiizaci povodňového plánu
obce Božetice,

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se
ad

8)

Zápisy v kronice obce

Byla předložena kronika obce ke schválení se zápisy za rok 2018
Usn esení č. 3/06/2O19

- Zastu pitelstvo obce schválilo zápisy v kronice

včetně dokumentačníchpříloh.
Hlasování: 7 pro, 0 proti,0 zdržel se

za rok 2OL8

ad

9)

Volba člena kontrolního výboru
Za člena kontrolního výboru je navržen ]osef Průša.S kandidaturou souhlasí
Usnesení č. 3 /O7 /2OI9 - Zastu pitelstvo obce zvoli|o Josefa Průšuza člena kontrolního
výboru.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
ad 10) Proplacení dovolené Jaroslavu Kofroňovi

Jaroslav Kofroň požádal o proplacení 6 dnů nevyčerpanédovolené.
Usnesení č. 3/O8/2OL9 - Zastu pitelstvo obce schválilo Jaroslavu Kofroňovi proplacení
nevyčerpanédovolené.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1zdržel se
ad 11) Diskuse

-

p. Burianová J. vznesla dotaz, zda by bylo možnéplatit poplatky za stočnéa psy

elektron icky

starosta navrhl přemístění velkoobjemového kontejneru (VK) z důvodu častého
vyvážení, jelikož do něj vyhazují odpad i osoby z jiných obcí, např. až ze Sobédraže

obeczavývozVK platí cca 3.500,-

-

Kč za 7 vývoz při čemžseVKvyvážícca

3x do

měsíce

-

starosta podal návrh na omezení provozu aut nad 3,5t na silnici Kvěchov
Božetice
toto omezení projedná starosta na dopravním inspektorátu v Písku

starosta oznámil účastníkůmzastupitelstva, že byla podána reklamace na
provedení dí|a - obnova Mlýnské stoky po povodni
Do 10. 7. 20].9 se k dané reklamaci musívyjádřit zhotovitel díla.
dále starosta oznámil, že bylo podáno trestní oznámeníPolicii ČR na neznámého
pachatele pro poškození funkčnosti stavidla za hřištěm
p. Burianová vznesla dotaz, proč nenína stránkách obce dosud zveřejněno vítání
občán ků

Mgr. Nováková oznámila, že vítání občánkůmělo kladný ohlas.
JUDr. Glaserová se ptala na stav jednání s p. Chocholem ohledně zatékání vody
z MK do prostor mlýna
lng. Bareš se vyjádřil, že zatím nedošlo ke vstřícnémujednání

Mgr. Nováková - zasílání informací na e-maily občanů

ad 12) Na závěr starosta obce poděkoval přítomný m za účastna jednánía zased

á n

í

zastupitelstva obce u končil.

o
Ověřovatelé zápisu: lng. Jaromír Bareš ......

o

11-\

Jaroslav kofroň
Fr

išek Horek

starosta

o

bce

