Zápis z XVI. zasedání ZO dne 16.12.2020 v 17.00 hod
v zasedací místnosti OÚ Neubuz
__________________________________________________
Přítomno:
Nepřítomno:
Omluven:
Hosté:

7 členů – prezenční listina
-------

Ověřovatelé zápisu:

p. Müllerová Miroslava, p. Tomšů Ivana

Zapisovatelka:

p. Zábojníková Renata

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočet na rok 2021
Plán inventur a inventarizační komise
Dotační tituly – stav žádostí, nové možnosti
Komunitní centrum – informace o stavbě
Vodovod – stav projektu
Pozemky – záměry, smlouvy
Opatrovnictví – zprávy
Žádosti o příspěvky
Organizační a různé, plán akcí

1.)

Starostka obce Ing. Zábojníková zahájila XVI. řádné zasedání ZO, na kterém přivítala
všechny přítomné. Úvodem přednesla program zasedání. ZO schvaluje navržený
program bez připomínek. (pro 7, proti 0, zdržel 0).

2.)

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Byl zkontrolován a ověřen zápis z XV. řádného zasedání ze dne 30.9.2020.

3.)

Rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 23.11. – 16.12.2020 ve výši 7 041 610,Kč na straně příjmů i výdajů. Probíhá diskuse nad jednotlivými položkami rozpočtu a
návrhy nad úpravou. ZO schvaluje rozpočet na rok 2021 ve výši 7 121 610,- Kč na
straně příjmů i výdajů. Položkový rozpočet je součástí zápisu i usnesení.
(pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023.
(pro 7, proti 0, zdržel 0)

ZO bere na vědomí Plnění rozpočtu 2020. Zveřejněno na úřední desce 23.11. –
16.12.2020.
ZO schvaluje rozpočet ZŠ Neubuz na rok 2021 ve výši 3.300.000,- Kč na straně příjmů
i výdajů. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 23.11. – 16.12. 2020 ve výši
3.300.000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Položkový rozpočet je součástí zápisu i
usnesení. (pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Neubuz na rok 2022 ve
výši 3.450.000,- Kč na straně příjmů i výdajů a na rok 2023 ve výši 3.600.000,- Kč na
straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce
23.11. – 16.12. 2020 . (pro 7, proti 0, zdržel 0)
4.)

Plán inventur a inventarizační komise
ZO projednalo a schvaluje plán inventur, budou se konat od 4.1.2021 do 29.1.2021.
(pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO schvaluje složení inventarizační komise. Komise bude pracovat ve složení
předseda Ivana Tomšů, členové: Dubovský, Tomšíček, Minaříková, Müllerová
(pro 7, proti 0, zdržel 0)

5.)

Dotační tituly – stav žádostí, nové možnosti
ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového
hřiště v hodnotě 302 tis. Kč z dotačního titulu DT 117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR. (pro 7, proti 0, zdržel 0).
Žádost o dotaci na Dopravní automobil pro zásahovou jednotku hasičů z Generálního
ředitelství HZS ČR byla úspěšná, byla vybrána k podpoře. Proběhne online školení na
podmínky a poté se rozhodneme, zda dotaci přijmeme a auto pořídíme. Záleží na
částce k dofinancování obcí.
Zlínský kraj zatím dotační tituly nevypsal. Dotace na pořízení hasičského auta bude
v případě schválení navrhovaného rozpočtu individuální, zatím není známo zda bude
a jaká částka.
Úspěšné byly obě žádosti mikroregionu – jak na kompostéry, tak na nádoby na
separovaný odpad. Řeší mikroregion.
Žádost na MAS v programu PRV na židle a stoly byla podána, momentálně probíhá
kontrola na SZIF.

6.)

Komunitní centrum – informace o stavbě
Komunitní centrum je až na pár maličkostí hotové. Chybí kolaudace ČOV a celková
kolaudace stavby, provede se v lednu. Povolení odběru vody i provozní řád vodovodu
je schválený. Revize máme také všechny. Zakoupen už i kávovar a chladící zařízení
(pípa). Zbytek vybavení (nádobí) zakoupíme až v novém roce. Kdy otevřeme je ve
hvězdách… Celková cena s vybavením je cca 10 mil Kč. Do majetku se zavede až po
kolaudaci.

7.)

Vodovod – stav projektu
Nic se od podzimu nezměnilo, všechno se přesunulo do roku 2021. Bude to pro nás
priorita.

8.)

Pozemky – záměry, smlouvy
ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku: p.č. 631/87 o výměře: 115m2 , druh
pozemku: trvalý travní porost, za 80,- Kč/m2, tj. celkem za 9 200,- Kč do vlastnictví
xxx. Záměr prodeje byl zveřejněn 26.11.-14.12.2020. (pro 7, proti 0, zdržel 0)

9.)

Opatrovnictví – zprávy
Gajdošík – vše v pořádku, jen nechce pracovat, nájemní smlouva do 30.6.2021
Bařinová – bydlí stále ve Slušovicích, nepracuje, chodí pro peníze 1x týdně, jen teď
chtěla celý mimořádný příspěvek k důchodu 5000,- Kč a rozčilovala, že jí ho
nemůžeme vyplatit

10.)

Žádosti o příspěvky
Žádné žádosti o příspěvky nebyly podány.

11.)

Organizační a různé, plán akcí
ZO projednalo a schvaluje dodatečnou slevu 100% za nájemné za měsíce říjen –
prosinec 2020 z důvodu nouzového stavu pro Miroslavu Müllerovou, Studio Sába,
Neubuz č.p. 51. (pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO projednalo a schvaluje dodatečnou slevu 100% za nájemné za měsíce říjen –
prosinec 2020 z důvodu nouzového stavu pro Ladu Biernátovou, Hospůdka Moštárna,
Neubuz č.p. 125. (pro 7, proti 0, zdržel 0)
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje pořádání akce Kinematograf bratří Čadíků
v roce 2021. Akce byla úspěšná a sponzoři zaplatili celé promítání.
(pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy. Schválila starostka dne
4.11.2020.

ZO projednalo hospodaření Základní školy Neubuz. Škola ušetřila větší část finančních
prostředků od obce. Z rozboru hospodaření vyplývá, že zatím nemá utraceno cca 150
tis. z celkových 300 tis. Kč. Bude se platit ještě účetnictví, kopírka, telefony a nákup 1
počítače. ZO schvaluje změnu závazného ukazatele – rozpočet na rok 2020 pro školu
– snížení o 80 tis. Kč. Škola vrátí prostředky do 31.12.2020. Změna je schválena
v rozpočtovém opatření č. 8. (pro 7, proti 0, zdržel 0)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy.
(pro 7, proti 0, zdržel 0)
Stavy účtů k 16.12.2020 : 1 838 557,92 Kč

12.)

Závěr zasedání v 18.30 hod

Ověřovatelé zápisu:

p. Müllerová Miroslava

p. Tomšů Ivana

Ing. Renata Zábojníková, starostka

Zápis vyhotoven: 17.12.2020

