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l

0100

zasedání zastupitelstva obce se konalo na sále obecního uřadu od 19,00 hod., ukončeno bylo v 20,25 hod,
Jeclnání vedl
starosta obce Tomáš Lustyk(dále jako předsedajíci). Zasedání zasfupitelstvajsou veřejná.

Přítomno:

6 členůzasfupitelstva - zastupitelstvo

je usnášeníschopné

(Tomáš Lustyk, David Absolon, Jana Pávková , Jaromír Konárek, Petr Kopsa, Denisa
Balášová)
Omluven: Martina Lorencová

l. Zaháiení
určeníověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající nalrhl určit ověřovateli zápisu Janu Pávkovou a Petra Kop§u, zapisovatelem Tomáše Lustyka. K náwhu
nebyly vzneseny žádnéprotinál,rhy.

Návrh usn€sení:
ZastuPitelstvo obce určuje ověřovateli ápisu paní Janu Pávkovou a pana Petra Kopsu, zapisovatelem Tomáše Lustyka.
Výsledek hlasoYání : pro : 6
proti : 0
zdržBl se : 0
Usnes€ní č. 1/1212014 bvto schváleno,

2. Schválení. nonř, donlnění

nrogramu

Předsedající sezrrrimil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Nebyly vmeseny náwhy na doplnění.

Náyrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání :
Program

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

Zahájení, uíč€ni zapisovatele a ověřovatelů

Schválení programu
Schválení rozpočtu obce na rok 2015
Rozpočtovéopaííeníč,412014
Prodej pozemku p,č. 416/7 v k.ú. Běstovice

ápisu

Růmé

Diskuze a závěr

Hlasování: pro

:6

proti:

0

Usnesení č. 2/1212014 bvlo schváleno.

zdržel se : 0

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
Zastupitelstvo projednalo rozpoČet obce na rok 20l5. v návrhu rozpočtu byla přidtína položka
v příjmech - paragraf
4l12 ve výši 8l 400,-Kč (dotace na výkorr státní správy) ve vYdajich stelna 8artka ná pu.ug.ur'oa09 _-ouu]toi
einnor,
rezerva. Dále bYl Proveden přesun 50 000,- Kč z položky 3633 plynofikace Darebnl""
ni poíozru otzt op.anu
příjezdovékomunikace k čp.3 l.

Návrh usneseníi
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 20l5 dle přílohy.
Hlasováni : pío :6
proti : 0
zdržel se : 0
Usnesení č. 3/1212014 bvlo schváIeno,

Zastupitelstvo projednalo_ návrh ro4točtového opatření č.4/20l4 (pouze drobné přesuny
mezi položkami
ve příjmech - rozpočet zůstane tTro\naný)

- změny i

Návrh u§nesení:
Za§tupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opaření č.4.

Hlasování: pro:6

proti

:

0

zdržel se : 0

Usnesení č. 4/12120l4 bvlo schváleno.

ZastuPitelstvo zílovu Projednalo (záměr nebyl vyvěšen na elekhonické desce, v usnesení nebyla
uvedena ' cena)
a schválilo prodej obecního pozemku č. 41617 v k.ú. Běstovice a pověřilo MŠsepsanim
kupú smlouvy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozeml<l41617 v k.tl. Běstovice o výměře 82 rn2 - ostatní plocha
cenu 4 100,- Kč panu Antonínovi Hemerkovi. Rušíse tímto usnesení23tllD}l4 zs fue 24.1l-;u4.
Hlasování

:

pro:6

proti

:

0

-

za celkovou

zdržel se : 0

Usn€sení č. 5/l2120l4 bvlo schváleDo,
6. Různé

-zasfupitelstvo projednalo kompetenci starosty obce k prováděníjednotlivých rozpočto9ých opaření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § l02 odst.2 písm.a) zákola ě.|28/2000 Sb., o obcích, ve mění pozdějších
PředPisŮ komPetenci starosty obce k provádění jednotliv,ých rozpočto\"ých opaťení v následujícím rozsahu:
do výŠe50 000,- KČ Při nev}Yolání dalších_nárokůna finančníprosťedlky obce (nezvyšuje se celkový íozpočet
výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách yyššíchmůže§tarosta obce samostatně prováděijen v případech:
a) rozpočtového zapojení ričelově přidělených finančníchprosředků zjiných rozpočtů
b) kdY zaPojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištěníahodu obce, v piípadě havárií nebo staw nouze,
výdaj
k odwácení škod, dále kdyžje včasnéprovedení rlhrady vázano penalizaií á dopady penalizací mohou
ýaare

pŤekročitpřípadná rizika z neoprávněné úhady
c) Úhrady pokut, penále z roáodnutí nadřízených organů a dohledů a dalšínutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opaťeníje nezbytné a májen formální chalakter, protože výdaj musí být realizov.ín.
ZasluPitelstvo si vybrazuje právo na informaci o každém rozpočtovémopatření provedeném v kompetenci starosty na
nejbliŽŠÍmza§edáni zastupitelstva konaném po schválení rozpočtovéhoopatření starostou ajeho stručným
odůvodněnírn,

Hlasování: pro:

6

proti

:0

Usnesení č. 6/1212014 bvlo schváleno.

zdržel se: 0

'Paní Pávková informovala
Běstovice a Choceň.

o

jednání s radou města Choceň ohledně možrosti vybudovriní
cyklostezky mezi obcemi

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání studie na lTracování variant pro áměr stezky pro chodce
a cyklisty od Ing, Jana
Ropka za 8500,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro:6

proti

:

zdržel se : 0

0

Usne§ení č. 7/12120l4 bvlo schvál€no.

-Zastulitelstvo bylo seznámeno s možlostínákupu Příruček pro zastupitele od
republiky, nebude zatím realizováno.
-Zasfupitelstvo bylo seznámeno

jednotkou, nebude realizováno.

se

SMo _ Svaz měst a obcí české

Žádostí obce Bošínna smluvni zajištěníhasičských zásahů našízásahovou

-Staío§ta informoval o znýŠenÍceny vodného od 1.1.20t 5 o 40 haléřů na 1000 litni
vody na částku 30,10 Kč bez DPH,
stoČnése nezvyŠuje (34,70 Kč), Vodné a stočnécelkem činí64,80 Kč/m3 bez Ópu
Q4,53 Kě včetně DpH).
Tato informace vČenrě zdŮvodnění Z\^ýšení ceny od společnosti Vodovody a kanalizace luoío*J naa
orlicí bude
}yvěšena na uřední desce.

7. Diskuze

MS

informoval o jednání ohledně legalizace kanalizace pod kostelem, Vak provedl kamero\ý pruzkum. Bylo

dohodnuto, Že obec Běstovice zaplatí geometrický plán, Vak nrásledně kanalizaci převezme do
majeltku a zajistí věóná
břemena.
Denisa BaláŠová navrhla pravidla pro zajištěníčinnosti finančníhovýboru, bude dohodnuto
se starostou.
Jaromír Konárek upozomil na nutnost kácení rizikového stromu v Darebnicích, bude prověřeno, zjištěn
majitel a
\TzVán k odstranění.
Zdena Fassnerová upozomila na stromy za pomníkem, provede se posouzeni, případně následná likvidace.
Dále
upozomila na špatnou informovanost občanůdotčených dostavbou kanalizaceie shany prováděcí firmy.
Petr RÓssler upozomil na nutnost vyŤezání druhé poloviny boroviček na sáňkařském svahu. V Běstíku bude zveřejněna
výzva, zájemci si ve stanovený termín a pod dozorem budou moci shomky Yyřezat na palivo.

oldřich KaŠpar poŽadoval většízapojení občanůpři plánování obecních staveb _ připomínky. Dále bylo jednáno o
využití garáže u čp.3l - bude dořešeno pojednání s vedením hasičů.
Pavel TuPec uPozomil na dořešení kanalizace u čp.31ještě před úpravou vjezdu. Bude proveden kamerový průzkum a
případná oprava napojení do veřejné kanalizace (možno i přes septik čp.55).

Závěr

Termín dalšíhozasedání zastupitelstva bude stanoven a včas ozlámen dlejednaciho řádu zastupitelstva obce.

Zapsal:

Tomáš Lustyk

ověřovatelé ápisu

:

Jana pávková
Petr Kopsa

Starosta

:

.í

Tomáš Lustyk

G*í

