Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Vevčice
č. 6/2015

ze dne 4.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje
Schválení dalších bodů usnesení a programu schůze
Dodatky ke stanovám DSO č. 1 a 2
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočtový výhled na rok 2018
Inventarizaci majetku obce a inventarizační komisi pro rok 2015
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 10
Kácení starých stromů a výsadbu nových na parcele č.219/1
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě -výstavba el. Vedení Jave Pork
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-výstavba el. vedení
p.Buchtela Jaromír
Velitele jednotky SDH
Žádost pana Fr.Vyklického o koupě části 20m/2 pozemku p.č. 33/1
Odměnu kronikáři
Žádost pana J.Waise o samovýrobu dřeva v obecním lese 7m/3
Žádost pana R.Hrušky o samovýrobu dřeva v obecním lese 1m/3
Žádost napa J.Ludvíka o samovýrobu dřeva v obecním lese 10m/3
Rozpočtové opatření č. 11
Nákup prostředků pro volnočasové aktivity dětí
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Zastupitelstvo obce neschvaluje
1.Příspěvek na Babybox

Zapisovatel : Mudr. Helena Vejlupková …........................................
Ověřovatel :

Jiří

Koch

František Vyklický
Starosta obce :

František

Kuchařík

….........................................
….........................................
…........................................

Vyvěšeno na úřední desce+elektronicky: 10.12.2015
Svěšeno:

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Vevčice
č.6/2015
konaného v místnosti OÚ dne 4.12.2015 v 18.00hod
Účast :

přítomno všech 7 členů , zastupitelstvo je usnášeníschopné

Zapisovatel:

Helena Vejlupková - byla určena starostou

Ověřovatelé :

Jiří Koch , František Vyklický - byli určeni starostou

Ověřovatelé zápisu č. 5/2015 Radek Stehlík a Mgr. Karel Koch - nevznesli námitek
Návrh starosty p. Františka Kuchaříka projednávat každý bod samostatně, a samostatně o
něm hlasovat byl schválen jednohlasně.
Program schůze :
Starosta obce určil zapisovatele a ověřovatele dnešní schůze.Proběhlo ověření a
souhlas s usnesením schůze č. 5
1. K navrhovaným bodům 1-16 starosta obce navrhuje přidat další body
bod č. 17 žádost pana Josefa Ludvíka o samovýrobu dřeva
bod č 18
rozpočtové opaření č. 11
bod č. 19
nákup vybavení dětského hřiště
Hlasování : pro 7
proti 0
2. Schválení dodatků ke stanovám DSO č.1 a č. 2
Hlasování : pro 7
proti 0
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Hlasování : pro 7
proti 0 , návrh rozpočtu přijat, proto se stává přijatým
rozpočtem.
4. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2018,
Hlasování : pro 7
proti 0 , návrh rozpočtového výhledu přijat, proto se stává
přijatým rozpočtovým výhledem

5. Inventarizace majetku obce bude provedena do 31.12.2015. Předsedou komise byla
zvolena Mudr.Helena Vejlupková,členové Jiří Koch a Marek Viklický.
Hlasování : pro 7
proti 0
6. Paní účetní M.Viklická referuje o rozpočtovém opatření č.9
Hlasování : pro 7
proti 0
7. Paní účetní M.Viklická referuje o rozpočtovém opatření č. 10
Hlasování : pro 7
proti 0
8. Kácení starých stromů 31ks topolů a 13ks olší a následná výsadba stromků
na obecním pozemku č. 219/1
Hlasování : pro 7
proti 0
9. Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1030026601/003 na parcele č .88 a 226/5 -výstavba el.vedení JavePork
Hlasování : pro 7
proti 0
10. Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1030026953/001 na parcele 235/1 -výstavba el. Vedení Buchtela Jaromír
Hlasování :pro 7
proti 0

11. Jmenování pana Jiřího Kocha do funkce velitele jednotky SDH obce Vevčice.
Hlasování :pro 7
proti 0
12. Žádost p. Fr.Vyklického o odkoupení 20m/2 plochy části obecního pozemku
p.č. 33/1 v hodnotě 20Kč za 1m/2. Záměr vyvěšen 18.11.2015-5.12.2015
Hlasování : pro 6 zdržel se 1 Fr.Vyklický proti 0
13. Návrh odměny pro kronikáře v částce 1 500Kč za rok 2015
Hlasování :pro 6
zdržel se 1 M.Viklický proti 0
14. Žádost o samovýrobu dřeva pana J.Waise o objemu 7m/3 (zájemce bude seznámen s
cenou dle ceníku schváleného zastupitelstvem č. 2/2015) Realizace do 30.4.2016
Hlasování :pro 7 proti 0
15. Žádost o samovýrobu dřeva pana R.Hrušky o objemu 1m/3 (zájemce bude seznámen s
cenou dle ceníku schváleného zastupitelstvem č.2/2015) Realizace do 30.4.2016
Hlasování :pro 7
proti 0

16.Žádost o finanční příspěvek na zřízení BabyBoxu mimo okres Znojmo
Hlasování : pro 0
zdržel se 0 - proti všichni zastupitelé
17.Žádost o samovýrobu dřeva pana J. Ludvíka o objemu 10 m/3 (zájemce bude seznámen s
cenou dle ceníku schváleného zastupitelstvem č. 2/2015) Realizace do 30.4.2016
Hlasování : pro 7
proti 0
18.Paní účetní M.Viklická referuje o rozpočtovém opatření č. 11
Hlasování : pro 7 proti 0
19) Nákup jednotlivých částí na dětské hřiště v hodnotě
cca 40 000 Kč. Nutno realizovat do kobce roku,neboť se jedná o akční cenu.
Hlasování : pro 7 proti 0
Starosta obce dává na vědomí-viz. příloha zápisu č.1, diskuse, závěr, poděkování za účast.

Ukončení schůze ve 20.30 hod.

Ve Vevčicích dne :7.12.2015

------------------------zapisovatel-Mudr.Helena Vejlupková

ověřovatelé
zápisu

-------------------------Jiří Koch

-------------------------František Vyklický
----------------------------------František Kuchařík - Starosta obce Vevčice

Vyvěšeno na úřední desce+elektronicky dne : 10.12.2015
Svěšeno dne:

