OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 9/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 8.12.2011
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
8 členů ZO
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové optaření č. 7/2011
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočtový výhled obce
Odpisový plán
Různé, diskuse, závěr.

1. Jednání ZO zahájil starosta pan Vladimír Drbola, který přivítal přítomné členy ZO.
Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou, zveřejněno místním rozhlasem a vyvěšeno na
úřední desce obce. Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 8 zastupitelů, tudíţ zasedání
bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Tomáš Dolák
pan Martin Tomek
S navrţenými ověřovateli zápisu souhlasilo 8 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly ţádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a
povaţuje se za schválený.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Rozpočtové opatření č. 7/2011
Zastupitelům bylo předloţeno navrţené Rozpočtové opatření č. 7/2011, poslední
v tomto roce a byly jim objasněny jednotlivé poloţky. V RO č. 7/2011 byly navýšeny
pouze příjmy obce ve výši 368 800 Kč, o tuto částku byla sníţena poloţka 8115.
(příloha č. 1).
Pro:

8 členů ZO

Proti : 0

Zdrţel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2011.
3. Rozpočet na rok 2012
Na společném jednání finančního a kontrolního výboru byl projednán návrh
rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce
OÚ Starovičky, i elektronicky v době od 22.11.2011 – 8.12.2011 (příloha č. 2).
Starosta obce pan Vladimír Drbola navrhl v rozpočtu pro rok 2012 změnu, a to
přesunout částku 900 tis. z poloţky školství (§ 3113) na poloţku výstavby chodníků (§
2119) z důvodu dostatečných vlastních zdrojů obce při ţádosti o dotaci na výstavbu
chodníků na ulici Příční a Dědina. Poloţka školství bude v případě potřeby opět
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navýšena při dalších rozpočtových opatřeních v průběhu roku. S navrţenou změnou
souhlasili všichni zastupitelé. Dále byl projednán rozpočet sociálního fondu obce, do
kterého byl navrţen příděl ve výši roku předcházejícího (příloha č. 3).
Pro:

8 členů ZO

Proti : 0

Zdrţel se :

0

Usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet na rok 2012 s těmito úpravami oproti zveřejněnému rozpočtu:
Výdaje
- Školství (§ 3113) – poníţeno o 900 tis. Kč
- Chodníky (§ 2119) – povýšeny o 900 tis. Kč
ZO schvaluje Rozpočet pro rok 2012 – Příjmy 6 990 300 Kč
Výdaje 9 828 300 Kč
Financování : splátka úvěru
662 000 Kč
zůstatek z min. let 3 500 000 Kč
ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy.
ZO schvaluje příděl do sociálního fondu obce pro rok 2011 ve výši 38 000 Kč. SF
bude čerpán ve výši 25 Kč/1 stravenku dle schváleného Statutu SF.
4. Rozpočtový výhled obce
Rozpočtový výhled obce byl navrţen pro roky 2013 – 2021 z důvodu splácení
půjčky SFŢP ČR na výstavbu ČOV a rekonstrukci kanalizace v obci. RV byl sestaven
bez investičních akcí a bude pravidelně aktualizován (příloha č. 4). Zastupitelé rovněţ
projednali aktualizaci Rozpočtového výhledu pro roky 2011 a 2012 (příloha č. 5 a 6).
Pro:

8 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se :

0

Usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Starovičky na roky 2013-2021.
ZO schvaluje aktualizaci Rozpočtového výhledu pro rok 2011 a 2012.
5. Odpisový plán
Účetní obce sdělila zastupitelům, ţe na základě Českého účetního standartu pro
některé vybrané účetní jednotky č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku je nutno
schválit směrnici k odpisování dlouhodobého majetku obce, tzv. odpisový plán
(příloha č. 7). Na základě schváleného odpisového plánu provede obec k 31.12.2011
dooprávkování majetku obce, od 1.1.2012 bude účtovat o odpisech.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku –
odpisový plán.
6. Různé, diskuse,závěr
a) Žádost ZŠ a MŠ Starovičky o převod finančních prostředků
Starosta přečetl zastupitelům ţádost ředitelství ZŠ a MŠ Starovičky o převod
finančních prostředků poskytnutých obcí na mzdy zaměstnanců do finančních
prostředků určených na provoz školy ve výši 100 000 tis. Kč (příloha č. 8).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0
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Zdrţel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje převod poskytnutých finančních prostředků ZŠ a MŠ
Starovičky ve výši 100 000 Kč ze mzdových prostředků do finančních prostředků
určených na provoz.
b) Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
V posledním bodě jednání přednesl starosta zastupitelům návrh Smlouvy o
uzavření budoucí směnné smlouvy a návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemky v lokalitě Starovičky – Zahrady (příloha č. 9 a 10).
Zastupitelé neměli proti návrhům obou smluv ţádné připomínky.
Pro:

8 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy a
znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky v lokalitě
Starovičky – Zahrady a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv s vlastníky
pozemků v lokalitě Starovičky – Zahrady.
c) Po skončení jednání vyzval starosta přítomné občany ke vznesení případných
dotazů či připomínek. Z řad občanů byla vznesena stíţnost na pobíhající psy bez
vodítka. Tato stíţnost bude řešena domluvou přímo s majitelem psa.
Jelikoţ nebylo jiţ více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán,
starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 18.55 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 12.12.2011
Ověřovatelé zápisu:

pan Martin Tomek
pan Tomáš Dolák

Pavel Šafařík
místostarosta

……………………………
……………………………

Vladimír Drbola
starosta
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