Zápis z l. zasedání Zo dne Lo.L2.2ot4 v 18.00 hod
v zasedací místnosti oÚ Neubuz

Přítomno:
6 členů- Dubovský M. přišel o 30 min. později
Nepřítomno: 1 člen - Gargulák M'
omluven:
1 člen - Gargulák M' odešel po 15 min.
Hosté:
Závada Vladislav, Trunkát Petr, Garguláková Marie
p. Mtillerová Miroslava, p. Šebesta Milan
ověřovatelé zápisu:
p' Zábojníková Renata
Zapisovatelka:
Program: L. Zahájení a schváleníprogramu
2. Kontrola usneseníz minulého zasedání

3. Rozpočet na rok 20].5
4. Plán inventarizace majetku obce
5. Základníškola -finance, současná situace

6. Dotačnítituly- možnosti
7. opatrovnictví _ zprávy
8. organizačníarůzné

1.)

Starostka obce lng. Zábojníková zahájila l. řádné zasedání 70, na kterém přivítala

všechny přítomné. Úvodem přednesla program zasedání. Starostka navrhla zařadit na úvod
dalšíbod programu, a to Vystoupení p. Marie Gargulákové. ČlenovéZo schválili doplněný
program bez připomínek. (pro 6, proti 0, zdržel0)

2.)
3')

Byl zkontrolován a ověřen zápisz Ustavujícího zasedáníze dne

7o'It'2oI4

P' Garguláková vystoupila s příspěvkem, který se týkal anonymního dopisu (příloha
zápisu), který se jí dostal do ruk a který špinil její rodinu, hlavně manžela' Z napsání
dopisu obvinila p. Valeriána, nového zastupitele, který kandidoval na hnutíNový
lmpuls. P. Valerián se proti tomu ostře ohradil s tím, že podá trestníoznámenína
Policii ČR proti křivému nařčení' Žádá vše zapsat do zápisu z jednání. P. Garguláková
obhajuje svou rodinu - skladování na dvoře, autobusová zastávka apod. Znovu
klidným hlasem udává, že dopis psal p.Valerián, potažmo Nový lmpuls' Valerián se
znovu ohrazuje a stěžuje si, že v poslední době na něho chodí spousta udání na

Finanční úřad, OSSZ,VZP a Čot. tttapadá vícekrát p.Gargulákovou, že tyto udánípíše
ona. Konstatuje, že ho celé zastupitelstvo chce vyštvat a neustále ho napadá,
vzpomíná ustavujícíjednáníZo.Starostka konstatuje, že nikdo ze zastupitelů ho
nenapadá, p. Garguláková nenízastupitel, ale občan, zasedáníje veřejné a každý má
právo vystoupit se svým názorem' Na ustavujícím jednánípouze vyvracela nepravdy a
desinformace, které se objevily ve volební kampani hnutí Nový lmpuls. Valerián chce
vše zapsat do zápisu, který použije při policejním vyšetřování'
Hádka probíhá asi 10 min. Zastupitel Gargulák po hádce odchází'

4.

Rozpočet na rok 20]-5
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřednídesce 24.1'1-'- It.Lz. ve výši 4.370'000 Kč na
straně příjmůi výdajů" Probíhá diskuse nad jednotlivými položkami rozpočtu a návrhy
nad úpravou. Příjmy- daň z nemovitostí+ L00tis.Kč, nájem Moštárna + 12.tis.Kč.
Výdaje - světla Paseky, projektová dokumentace na zeleň, veřejnoprávní smlouva
osPoD, WlFl společenská místnost , revize hřiště, zpomalovací semafory _ vše
v celkové výši 3L3'100,-Kč'
Zo schvaluje rozpočet na rok 20L5 ve výši 4.683.1oo,- Kč na straně příjmů i výdajů.
Položkový rozpočet je součástízápisu i usnesení.
(pro 6, proti0, zdržel 0)

5.

Plán inventarizace majetku obce
Zo projednalo a schvaluje plán inventur, budou se konat od 3L12'2014 do
30.1.2015' Zo schvaluje složeníinventarizačníkomise" Komise bude pracovat ve
sloŽení předseda Miroslav Gargulák, členové:Tomšů,Šebesta, Valerián, MÚllerová
(pro 6, proti0, zdržel 0)

Základní škola _finance, současná situace
Ředitelka školy podala podklady pro rozpočet školy na rok 2015 ve výši 280.000,- Kč,
v rozpočtu jsme schválili 300.000,- Kč. V letošnímroce byla škola ve výjimce, obec

doplácela 140.000,- Kč na platy. Podle dodaného rozboru hospodaření školy
k8.L2.2oL4 vypadá, že peníze už vyjdou a není potřeba žádat obec o navýšenífinancí'
od září škola už ve výjimce není (žákůje 24) a stát přidal finance na platy'
Samozřejmě, že ředitelka udělala úsporná opatřenía podařilo se jí naplnit školu žáky,
aby se dostala z výjimky. Starostka i celé Zo tuto nápravu oceňuje' Starostka schválila

ředitelce nový platový výmér, proti původnímu je navýšen (samozřejmě při dostatku
finančn ích prostředků).
7.

Dotačnítituly

-

moŽnosti

Starostka informovala o možnostech podat žádosti o dotace.
MMR - Zapojenídětíamládeže do života v obci - jedná se o projekt úpravy půdních
prostor budovy obecního úřadu. Projekt už byl v minulosti podáván 2x, nikdy nebyl
podpořen. Jedním z důvodůbyla i malá cílová skupina hasiči' Návrh přepracovat

-

projekt na novou situaci- Komunitní škola, pokrytívšechvěkových skupin dětía
mládeže. Návrh projektu stavebních úprav by stál cca 60.000,- Kč' Diskuze o využití a
hlavně vchodu do místnosti- přes hasičskou klubovnu - nevhodné. Žádost o dotaci
podávat nebudeme, ale zkusíme vyřešit stavební část do budoucích dotačníchtitulů.
Zo schvaluje přípravu stavebního projektu úpravy půdníchprostor budovy úřadu.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)
Starostka informuje, že podala žádost o dotaci na Zlínský kraj na plovoucí čerpadlo
pro SDH (celkové náklady 35.000,- Kč, dotace 7o%). Dále podala žádost o dotaci na

MKČR program VlsK3 pro knihovny na projekt Knihovna - centrum informací a

celoživotního vzdělávání (zlepšení technického zázemí, celkové náklady 42.000,-Kč,
dotace

7O%).

Starostka navrhla zpracovat projekt na obnovu a revitalizace zeleně v obci (intravilán i
extravilán) . oPŽP pravidelně otvírá výzvy na tyto projekty. Předjednala s firmou Arvita
možnost přípravy těchto projektů. V centru obce - živéploty, stromy v parčíku,
v extravilánu _ bývalá skládka, revitalizace. Cenová nabídka od firmy Arvita je cca
20.000,- Kč + DPH obec, 50.000,- Kč + DPH extravilán. Zastupitelé shledávajítyto
návrhy za potřebné' Zo schvaluje přípravu projektů Revitalizace zeleně v obci i mimo
obec.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)
Zlínský kraj vyhlašuje každoročně výzvu V programu PoV. Dotačnítitulybyly
v posledních letech hodně okleštěné- zeleň jen hřbitovní, komunikace jen navazující
na silnice l.-lll.tříd. Už delšídobuje připraven projekt na výstavbu parkoviště vedle

obecního úřadu a úpravu areálu Myslivna' Pokud by projekt splňoval podmínky dané
Zlínským krajem, bylo by vhodné projekt aktualizovat a žádost o dotaci podat'
Zo schvaluje přípravu projektu Areál Myslivna, podánížádosti o dotaci z programu

PoV Zlínskéhokraje

a

prostředků na spolufinancováníprojektu
vyčleněnífinančních

ve výši 40% nákladů akce.

(pro 6, proti 0, zdržel 0)

Proběhla diskuse nad dalšímimožnostmi získánídotace - např. kanalizace, vodovod
atd. Nové programovacíobdobíteprve začínáa zatím nejsou jasné podmínky.
8.

opatrovnictví- zprávy
Starostka informoval a 7o o opatrovancích.
Gajdošík _ je opět zavřený v PLKM, od začátku záYí do I4'IL. bydlel v azylovém domě
SAMAR|TÁN v otrokovicích. Začal brit agresivnía nezvladatelný (neužíval medikaci).
Musel být za asistence policie a záchranné služby převezen zpět do léčebny.
Bařinová - v současnosti bez problémů.Bylo zahájeno řízenío přezkoumání
svéprávnosti. V blízkédobě pojede do Přerova k přidělenému psychiatrovi na
vyšetření ' Bude vypracován znalecký posudek nutný k jednání soudu.

9.

organizačníarůzné
Zo projednalo a schvaluje směrnici Dlouhodobý majetek.
(pro 6, proti0, zdržel 0)
Zo projednalo a schvaluje dodatek k nájemnísmlouvě č. 4N0L/25 se Státním
pozemkovým úřadem. Mění se jen číslováníparcel.
(pro 6, proti0, zdrŽel 0)
Starostka seznámilo Zo s tím, že dotace na hydrogeologický průzkum byla proplacena
v požadovanévýši 552'830,- Kč. Vlastnípodíl činil 65.662,- Kč. Vrt byl zařazen do

majetku obce. Nutno zabezpečit - skruž s poklopem, až bude pevný terén, který

dovolívjezd techniky. Zo vzalo zprávu na vědomí.
Starostka předložila návrh a cenovou nabídku firmy KAR|M na revizi herních prvků na
dětských hřištích. Cena nad 3 herníprvky je8.470,- Kč. Revize herních prvků se ještě
nikdy nedělala, i když by měla' Zo tuto nabídku projednalo a schvaluje.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)
Starostka přednesla zprávu o vyhodnocení územníhoplánu' Alarmujícíje skutečnost,
že v platném územnímplánu jsou návrhové plochy pro bydlenío výměře Lo,4Lha,

potřeba do roku 2026 podle předpisů je3,o7 ha" Tzn, že pokud nebudou zastaveny
plochy obsažené v platném ÚP, nebudou povolovány žádnédalšíplochy pro bydlení.
Škoda,že někteří si plochy držíjenpro jistotu a neplánujístavit.
Sta rostka i nformova l a

Zo o vyh lášen í l'stupně bezpečnostn í och rany objektů

z Ústředního krizového štábu'

Starostka informoval a Zo o možnosti náku pu tištěnépublikace,,odpovědný
zastupitel", kterou již všichni dostali v elektronické podobě. Nikdo nemá zájem, stačí

elektronická verze.
Finančníprostředky na účtechČtvg a MPÚ nepřevádět na běžný účet,nechat.

Moštárna - příjem z nájmu je 60.000,- Kč (5'000,- měsíčně). P' Valeriánovi se to zdá
málo. S p. Vaculíkovou projednáno zvýšenína 6.000,- Kč měsíčně od L'1'.2o!5' Bude
podepsán dodatek.
Starostka navrhla zřízení WlFl připojenína společenskémístnosti a v areálu Myslivna'
Návrh p. Krajíčkaje 10.000,- Kč za realizaci a měsíčnípoplatek 300,- Kč. Zo tento
návrh projednalo a schvaluje zYízeníWlFl ve společenskémístnosti a v areálu
Myslivna.
(pro 6, proti0, zdržel 0)
Starostka přednesla návrh pořízenílopat na zimní údržbupro občany. Proběhla
diskuze, zda občany spíšenenaštveme, když zimní údržbumá provádět obec.

Ponecháno na rozhodnutí starostky.

Zo projednalo a schvaluje příspěvek spolku HANDlcAP Zlín ve výši 5.000,(pro 5, proti 0, zdržel 1)

Kč.

Zo projednalo a schvaluje příspěvek Mysliveckému sdruženíNeubuz - Dešná ve výši
3.000,- Kč.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)

Zo projednalo a schvaluje příspěvek KomunitníškolesoVA ve výši 5.000,(pro 6, proti 0, zdržel 0)

Kč.

Zo projednalo

schvaluje příspěvek p. PetroviSovjákovi na Vánočnívýstavubetlémů
a valašskéjizby ve výši 10.000,- Kč.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)
a

Zo projednalo a schvaluje 6. úpravu rozpočtu za rok 2ot4.
(pro 6, proti 0, zdržel 0)
Starostka navrhla, že by se mohly vyměnit nádoby na sklo, jsou v havarijním stavu.
oslovila firmu Pedersen a Elkopast' Ceny jsou totožné,cca 14'000,- Kč. Projednáme
na jaře, přes zimu se ještě zničí.

Zo projednalo poplatky za odpady- nebudou se zvyšovat, i když podle propočtůza
rok 2013 by se zvýšit mohly. Vypočítanénáklady jsou 424,- Kč za osobu + 250,- Kč
stálý poplatek'
Starostka seznámila Zo s nabídkou firmy Bártík na opravu topeníve škole výměna
všech radiátorů' Zatím se realizovat nebude.
Starostka seznámila Zo s tím, že firma Greiner realizovala přeložku obecní kanalizace
za 327.ooo'_ Kč kvůli stavbě vysokoregálového skladu'
Starostka informovalaZo,žejejich jména a telefony budou poskytnuty Policii ČR.
Zo schvaluje poskytnutítelefonních číselna zastupitele Policii ČR'
Starostka zjištbvala u předsedů komisí, zda už mají návrhy členů.Zatím ne,
projednáme na dalšímjednání Zo.

Zo projednalo organizačnízáležitosti ohledně akce Zpívání u stromečku' Řešívšichni
zastupitelé jako v minulých letech.
Starostka seznámila Zo s návštěVou p. Úterrty
vinařství)'

- nabídka budovy

v obci (bývalé

Starostka seznámila Zo s děkovným dopisem Nemocnice milosrdných bratří'

10.)

Závér zasedání v 21'30 hod

ověřovatelé zápisu:
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lng' Renata Zábojníková, starostka

