Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dobromilice konaného dne 18. 12. 2019 v 18:00 hodin
v budově Regionálního muzea v Dobromilicích

Přítomni:
•
•

viz prezenční listina zastupitelů obce Dobromilice
viz prezenční listina občanů obce Dobromilice

Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Obecně závazná vyhláška obce „o komunálním odpadu“ od 1.1.2020
3. Navýšení poplatku za odvádění odpadních vod (stočné) od 1.1.2020
4. Veřejnoprávní smlouva s městem Němčice nad Hanou o zabezpečení provedení
zápisů údajů do RÚIAN
5. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o.
6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
7. Rozpočtové opatření č.13
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Ad 1) Zahájení , volba ověřovatelů zápis a zapisovatele
Zasedání zahájil starosta Ing. Stanislav Mrňka v 18:02 a předal slovo místostarostovi Ing.
Josefu Prusenovskému, který přednesl návrh na pořízení zvukového záznamu z průběhu
schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobromilice schvaluje, aby byla pořízena zvuková nahrávka
dnešního zasedání obecního zastupitelstva.
Hlasování: Pro:
5
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 91/1 bylo schváleno
Místostarosta dále konstatoval, že starosta obce Dobromilice dle ustanovení § 92 odstav. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolal veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
O této skutečnosti řádně informováni, a že informace byla podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobromilice v souladu se zákonem,
současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a prostřednictvím obecního

rozhlasu. Dále konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, 2 se omluvili, takže
je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: Ing. Petra Doležalová
Ověřovatelé: Mgr. Kateřina Bombiková, Petr Špičák
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobromilice určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Kateřinu
Bombikovou a pana Petra Špičáka, zapisovatelkou paní Ing. Petru Doležalovou.
Hlasování: Pro 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 91/2 bylo schváleno
Místostarosta přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to schválení programu zasedání.
Ad 2) Schválení programu veřejného zasedání
KB navrhla vyškrtnout bod .č 4 Navýšení ceny poplatku za odvádění odpadních vod, protože
neobdržela podklady. Místostarosta všem sdělil, že jediný podklad je ten, který dostali
(dokument z r.2013) a pro odhad výše navýšení ceny vychází z aktuálního rozpočtu.
KB se rozhodla bod č.4 v programu ponechat.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu schůze
Obecně závazná vyhláška obce „o komunálním odpadu“ od 1.1.2020
Navýšení poplatku za odvádění odpadních vod (stočné) od 1.1.2020
Veřejnoprávní smlouva s městem Němčice nad Hanou o zabezpečení provedení
zápisů údajů do RÚIAN
6. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o.
7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
8. Rozpočtové opatření č.13
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Hlasování:

Pro 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení č. 92 bylo schváleno

Ad 3) Obecně závazná vyhláška obce „o komunálním odpadu“ od 1.1.2020
Místostarosta objasnil částku, doplněnou ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek
je
stanoven
dle
metodického
pokynu
Ministerstva
vnitra.
Poplatek by se měl zdražit z 450Kč/osobu/rok na 500Kč /osobu/rok od 1.1.2020

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dobromilice č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: Pro 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 93 bylo schváleno

Ad 4) Navýšení poplatku za odvádění odpadních vod (stočné) od 1.1.2020
Místostarosta: Specifikace poplatku není uvedena. Výše poplatku byla odhlasována v r.2013.
Na poplatcích se vybere 520tis.Kč za rok, obec tuto částku dotuje zhruba 500tis.Kč a dalších
300tis.Kč musíme dávat na fond oprav. Zhruba asi na opravy, udržování, mzda pana Rudyka
. Celkové výdaje jsou cca ve výši 1300 000Kč. Vyvážená částka by byla kolem
1500Kč/os/rok. Návrh je 800Kč/os/rok u fyzických osob a pro právnické osoby 50Kč/m3

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odvádění odpadních vod 800Kč/os/rok u
fyzických osob a pro právnické osoby 50Kč/m3 s platností od 1.1.2020
Hlasování: Pro 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 94 bylo schváleno
Ad 5) Veřejnoprávní smlouva s městem Němčice nad Hanou o zabezpečení provedení
zápisů údajů do RÚIAN
Registr územní identifikace adres a nemovitostí, evidence adres a domů.
Starosta informoval, o jakou službu se jedná (přidělování čísel popisných) ,poplatek ve výši
250Kč/případ
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Němčice nad Hanou o
zabezpečení provedení zápisů údajů do RÚIAN v předložené verzi a pověřuje starostu
jejím podpisem
Hlasování: Pro7
Proti: 0
Usnesení č. 95 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Ad 6) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o.
Starosta informoval o pronájmu plynovodu v délce 96m, který je v majetku obce, a který je
vyhrazeným zařízením, který musí provozovat vyhrazená provozovatel.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.
9419002908/4000227128 s GasNet, s.r.o. s obcí Dobromilice
Hlasování:

Pro 7

Proti: 0

Usnesení č. 96 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Ad 7) Schválení rozpočtového provizoria 2020
Místostarosta – jelikož nebudeme hlasovat o rozpočtu na rok 2020, je potřeba schválit
pravidla rozpočtového provizora. Přečetl navrhované znění rozpočtového provizoria pro rok
2020 (Viz. příloha) Po 20.lednu se objeví konečná čísla za rok 2019, termín jako reálný pro
rozpočet se jeví konec února 2020.
KB navrhuje změnu
1) textu v hlavičce
2) změna textu v bodu č. 6 (viz. příloha se zeleně vyznačeným textem)
HŽ – chce objasnit od paní účetní, proč doporučila rozpočtové provizorium
PD - z důvodu přechodu na nový účetní software, v současné době pracujeme s úřednicí ve
dvou programech, změna je časově náročná
HŽ – Proč nemohl rozpočet sestavit pan Ing. Vlach?
Místostarosta – podklady pro rozpočet dodává paní účetní, z důvodu personálních změn a
změn účetního softwaru nebyla schopna dodat
HŽ – bude pracovní zasedání před VZ? Obrátila se na ostatní členy ZO (viz.diskuse v bodě
č.9)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu textu rozpočtového provizoria „Z důvodu
nesestavení a neschválení rozpočtu Obce Dobromilice do 31.12.2019, se financování
obce bude řídit dle platné legislativy zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění tímto rozpočtovým provizoriem“
Hlasování:

Pro 3

Proti: 2

Zdržel se: 2

Usnesení nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu bodu 6 v textu rozpočtového provizoria „ V době
platnosti rozpočtového provizoria mohou být zahajovány investiční akce, které byly
předem prokazatelně projednány se všemi členy zastupitelstva a následně schváleny
zastupitelstvem obce
Hlasování: Pro 3

Proti:2

Zdržel se:2

Usnesení nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020
Hlasování: Pro 5

Proti: 1

Zdržel se: 1

Usnesení č.97 bylo schváleno
Ad 8) Rozpočtové opatření č.13
PD přečetla navrhované rozpočtové opatření č.13 (viz. příloha)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.13
Hlasování: Pro 5
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení č.98 bylo schváleno

Ad15) Diskuze
Starosta doplnil informace o připravovaných investičních akcí, které se týkají rozpočtu –
chodníky , které vytvoří systém a propojí celou vesnici. Vytvoření míst k přecházení,
parkoviště před sokolovnou. Rekonstrukce vedení kabelů. Vybudování cyklostezky
z Doloplaz do Dobromilic. Seznámil s novými informacemi v souvislosti s komplexními
pozemkovými úpravami. Čeká na dotační výzvy na rekonstrukci MŠ. Budova ZŠ bude
v užívání ZŠ Němčice n.Hanou do června 2020, poté se nabízí myšlena malometrážních
bytů.
HŽ vznesla dotaz na ostatní členy ZO, zda souhlasí s ústním projednáváním rozpočtu na rok
2020. Souhlas projevil TA, MA, PŠ, místostarosta se nevyjádřil.
KB – má sestavenou koncepci kulturní komise. Jakým způsobem chtějí ZO s tímto
seznámit?
Místostarosta – emailem
ZO pověřuje starostou přípravou vyčíslení
velkoobjemného odpadu na Šlotiřovém.

finančních

nákladů

za

vývoz

Místostarosta přečetl usnesení, pozval přítomné na kulturní akce v obci a ukončil jednání
v 20:52
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Kateřina Bombiková

___________________

Petr Špičák

___________________

Starosta:

Ing. Stanislav Mrňka

___________________

Zapisovatelka:

Ing. Petra Doležalová

___________________

Přílohy:
1) Návrh rozpočtu provizoria na rok 2020
2) RO č.13
3) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení s GasNet
4) Obecně závazná vyhláška obce Dobromilice č.1/2019
5) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí

