
Zápis

7 členů zastupitelstva

Omluveni:

Přítomno: 4 občanů

Za pisovatel: Ing. Zdeněk Pavlík

Program jednání: L. Zahájení
2. Cena vody na rok 2020

3. Cena za odvoz popelnic na rok 2020

4. Žádosti o odkoupení pozemků obce

5. Rozpočtová opatření 2019

6. Rozpočet obce na rok 2020

7. Rozpočet Mateřské školy na rok 2o2o

8. Rozpočtový výhled na roky 2O2I-2O23

9. Žádost o finanční dar AUTls CENTRUM Ča a nlLn ližníČechy
10. Stanovení odměny pro člena výboru

11, Nařízení inventarizace majetku obce

12, Setkání důchodců 14. 72.2OI9
13, Diskuse

14.Závér

ad 1) Jednání zahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámil je

s programem jednání, Členové Zastupitelstva obce neměli připomínky k programu.

Hlasování: 7 pro, proti, zdržel se

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Božetice konaného dne 10. 12. 2019 od 18,00 hod.

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno:

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Burianová, Josef Řezáč

ad 2} Cena vody na rok 2020

Firma ČEVAK zaslala obci Božetice návrh nové smlouvu o navýšeníceny za vodu pro

rok 2O20. Nárůst ceny oproti roku 2019 je o 0,24 Kč za 1m3.

Usnesení č.6/01/2019 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje cenu za vodu pro rok

2O2o za Lm3 32,90 Kč + DPH,

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se



ad 3) Cena za odvoz popelnic na rok 2020

Společnost Rumpold s.r.o, oznámila zdraženíodvozu komunálního odpadu pro rok

2020. Zastupitelstvo obce projednalo navýšeníceny za známky PDO a ce|oroční

samolepku pro odvoz komunálního odpadu.

Usn esen í č.6/02 /2019 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje cenu 900,- Kč za

celoroční samolepku a 90,- Kč za jednorázovou známku PDO.

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se

ad 4) Žádosti o odkoupenípozemků obce
Obci Božetice byly podány dvě žádosti o odkup pozemků obce.

a) Žádost Pavla Kortána o odkup pozemku parc. č.48/2 o výměře 17m2 v k.ú.

Božetice.

b) Žádost Stanislava Jelínka o odkup pozemků parc.č. 1149/1,o výměře 729m2 a

parc. č, I28O/7 o výměře 48m2 vše v k.ú. Radihošť.

Usnesení č.6/03 /2OI9 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje odprodej výše

uvedených pozemků. Cena je stanovena 50,- Kč/m2.

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se

ad 5) Rozpočtová opatření 2019

Projednána rozpočtová opatření pro rok 2019,

Usn esen í č.5/04 /2OI9 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje Rozpočtová opatření

na rok 2019.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 7) Návrh rozpočtu MŠ Božetice na rok 2020

Byl projednán návrh rozpočtu MŠ Božetice na rok 2020

Usneseníč.6/05 /2079 - 7astupitelstvo obce Božetice schvaluje Rozpočet MŠ Božetice

na rok 2020 v rozsahu dle jednot|ivých paragrafů.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 8) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2O2L-2O23

Byl projednán návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2O2I-2O23.

Usn esen í č.6/07 /2079 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje střednědobý
rozpočtový vrihled na roky 2027-2023
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 6) Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Byl projednán návrh rozpočtu obce Božetice na rok 2020.

Usnesení č.6/05/2019 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje Rozpočet obce

Božetice na rok 2020 v rozsahu dle jednot|ivých paragrafů.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se



ad 9) Žádost o finančnídar AUT|S CENTRUM ČB a AeLn ližníČechy

Obci Božetice byly doručeny dvě žádosti o poskytnutí finančního daru, ]edná se o

společnosti pomáha.iící autistům.

Usnese ní č.6/08/20].9 - Zastu pitelstvo obce Božetice schvaIuje finančnídar ve výši

5.000,- Kč pro každou ze společností

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 12) Setkánídůchodců 74, 12.2079
starosta informoval přítomné, že se v sobotu 74. L2.2079 uskuteční tradiční setkán í

důchodců pořádané obecním úřadem.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 13) Diskuse

- vznesen dotaz na porovnání ceny na ČOV Božetice a ČOV Božejovice

ad 14) Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za st na jednání a zasedání

zastu pitelstva obce u končil.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Bu ria nová

Josef Řezáč /ů,
I

ntišek Horek

sta obce

ad 10) Stanoveníodměny pro člena výboru

Zastupitelstvo projednalo výši odměn fyzickým osobám, které nejsou čieny ZO, za

výkon fu nkce člena výboru.

Usneseníč.6/09/2019 - Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst, 2

písm. v) zákona č. I28/2OOO Sb., o obcích, stanoví odměnu poskytovanou fyzickým

osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkcí člena kontrolního

výboru nebo finančního výboru ve vlí,ši 500 Kč měsíčně.

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se

ad 11) Nařízeníinventarizace majetku obce

lnventarizace majetku byla nařízena na pátek 27.12.2OL9 od 13:00 hodin.

Hlasování: 7 pro,0 proti,0 zdržel se


