obec chraštice, okres příbram

13l2018

Zápis é.1312018
z řádného zasedání zastupitelstva obce chraštice
(ze dne 17. 12.2018 od 18:15 hodin)

Přítomni: Renata Skalová, Jiřina Císařová, Michal Buchal, lng. Václav Benda, Mgr. Karel
Derfl, Josef Vondruška, Jan Trča
Omluveni: --Hosté: --

Zapisovatel: lng. Václav Benda

Program:
1, Zahájení;
2, Určenízapisovatele;
3. Schválení pro9ramu;
4. Oznámenío zrušení přestupkové komise;
5. Výsledky Auditu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce;
6. Oznámeníuýsledků měřeníobsahu selenu v obecních studnách;
7, Pokračováníjednánís firmou Valbek, spol. s r.o.;
8. Oznámení o zahájení řízení- KU Středočeského kraje, Odbor životníhoprostředí
a zemědělství - povolenívýjimky D4;
9. Sdělení o zrušení poplatku za odvod odpadních vod;
10, Jmenování inventarizačni komise za rok 2018;
11. Jmenování správce rozpočtu;
1 2, Zřizení funkce poklad n íka
1 3. Rozpočtovéopatření;
14.Zmocnění ke schválení čerpánífinančníchprostředků bez rozhodnutí zastupitelstva
obce až do uýše Kě 100 000,00;
15.Zrušení schválení návrhu - zřízení třídy školnídružiny v 1. patře budovy OU
;

Chraštice;

16,Zdraženísvozu odpadů - dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.;
17.Zména výše odměn členůzastupitelstva od 1. 1.2019 dle přílohy k nařízenívlády
č.31812017 Sb,;
,18.
Schválení dofinancování rozpočtu ZŠa MŠChraštice;
19. Pro.|ednání návrhu žádosti o dotaci na víceúčelovéhřiště u ZŠChraštice;
20. ProJednání návrhu rozpočtu na provoz ZŠa MŠChraštice pro rok 2019;
21.Předloženínávrhu rozpočtu 2019 a uýhledu 2020;
22.Různé;
23,Závér.

1.

Zahájeni

Starostka obce Renata Skalová přivítala přítomné azahájilajednání.

2.

Určenízapisovatele
Zapisovatelem byl určen lng. Václav Benda,

3.

Schválení programu
Byly provedeny změny programu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo program jednání.
Pro: 7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů
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4.

Oznámení o zrušenípřestupkové komise
Starostka obce informovala o zrušenípřestupkové komise. Nově bude přestupky řešit
od 1. 1 ,2019 Městský úřad Příbram,
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,

5. Výsledky

Auditu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce
Starostka obce informovala o rnýsledcích auditu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce
ze dne 29, 10,2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

6.

Oznámení výsledků měření obsahu selenu v obecních studnách
Starostka obce informovala o rnýsledcích měřeníobsahu selenu v obecních studnách.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

7.

Pokračování jednání s firmou Valbek, spol. s r.o.
Starostka obce informovala o pokračováníjednání s firmou Valbek, spol. s r.o. ve věci
vyjádření ke stavbě dálnice D4 Milín - Lety. Byla odeslána dalšídokumentace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

8,

Oznámení o zahájeni řizeni -

rÚ

StreOočeskéhokraje, Odbor životníhoprostředí

a zemědělství - povolení výjimky D4
Starostka obce informovala o zahájení řízení s t<Ú StreOočeskéhokraje, Odborem životního
prostředí a zemědělství ve věci u.ýjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhŮ
z důvodu realizace akce,,D4 Milín - Lety".

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

9.

Sdělení o zrušenípoplatku za odvod odpadních vod
Starostka obce informovala o zrušenípoplatku za odvod odpadních vod od 1, 1,2019
nazákladě sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního
prostředí. Zrušenípovinnosti platit zálohy vyplývá z novely vodního zákona - zákon
č. 113/2018 Sb.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,
í 0. J menová n í i nventarizačni kom ise za r ok 2018
Starostka obce jmenovala inventarizačníkomisi OÚ Chraštice pro rok 2018,
Členy komise bylijmenováni všichni zastupitelé obce vyjma starostky Renaty Skalové.
Předsedou komise byljmenován lng, Václav Benda.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,
11. Jmenování správce rozpočtu
Správcem rozpočtu byl jmenován lng. Václav Benda s platností od 1. 1 ,2019,

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12. Zřizeni fu nkce poklad níka
Funkcí pokladníka byla starostkou obce ustanovena paníJiřina Císařová.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
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í 3, Rozpočtovéopatření
Starostka obce informovala o nutnosti vytvoření rozpočtpvéhoopatření z důvodu překroěení
stanovené uýše rozpočtu.

Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelsfua.
Pro: 7

členů Proti: 0 členůZdžel se: 0 členů

14.Zmocnéni

ke schválení čerpánífinančníchprostředků bez

rozhodnutí
zastupiteIstva obce až do výše Kč í00 000,00
Zastupitelstvo obce projednalo zmocnění ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
takto:

a) Rozpočtovépříjmy v neomezené uýši;

b) Rozpočtovévýdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtovéskladby)

do uýše Kč 100 000,00 v jednom závazném ukazateli v jednom kalendářním měsíci;
c) Poslednírozpočtovéopatření zakalendářnírok v plném rozsahu v př'ljmech a ve rnýdajích,

O všech takto provedených rozpočtouých opatřeních bude starostka obce informovat
zastupitelstvo obce na nejbližšímzasedání.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 7

členů Proti: 0 členůZdžel se: 0 členů

15.Zrušení schválení návrhu - zřizeni třídy školnídružiny v 1. patře budovy OÚ
chraštice
Zastupitelstvo obce projednalo zrušeníschválení návrhu o zřízeni třídy školnídružiny
v 1. patře budovy OÚ Chraštice ze zasedání č.8t2O18 ze dne 27,8,2018, Důvodem pro

zrušenítohoto návrhu je velká finančnínáročnost nutná pro jeho realizaci tak, aby vyhovoval
současným hygienickým podmínkám.
Návrh byl odsouhlasen 4 členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů
Vondruška)

Proti: 0

členů

Zdržel se: 3 členů(Mgr. Karel Deďl, Jan Trča, Josef

16.Zdražení svozu odpadŮ - dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
Na základě dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o., zabývajícíse svozem

komunálního odpadu, došlo ke zdraženísvozu komunálního odpadu pro rok 2019:
Svoz

kombinovaný

Původnícena (Kč)

Zdražení(Kč)

Konečná cena (Kč)

1,573

57

1630

čtrnáctidenní
Měsíční

974

35

1009

478

17

495

Chalupáři

547

20

567

46

2

48

Jednorázový

Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro

7

členů Proti: 0 ělenů Zdržel se: 0 členů
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17.Zména výŠeodměn ČlenŮ zastupiteIstva od 1. 1.2O1g dle přílohy k nařizeni vlády
č.3í8/2017sb.
V souvislosti s novelizovanou přílohou k nařízení vlády č. 318t2o17 Sb,, kterou se stanoví
odměny ČlenŮ zastupitelstva, došlo k projednání změny Wše odměn zastupitelů
od 1. 1 .2019, Konkrétníuýše nových odměn je uvedena v neveřejné tabulce, která je
přílohou tohoto zápisu.

Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

18. Schválení dofinancování rozpočtu ZŠa MŠGhraštice
ZŠChraštice nesplňovala do září2018 podmínku minimálního průměrného počtu žákůaZŠ

Proto měla udělenou u.ýjimku z minimálního průměrnéhopočtu žáků.Povinností zřizovatele
je v tomto případě dofinancovat neinvestičnívýdaje ZŠ.Ředitel školy Mgr. Karel Derfl proto
PoŽádal o dofinancování ve rnýši Kč 126 374,00. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskýtnutí
částky ve uýši Kč 130 000,00.

Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdžel se: 0 členů

19. Projednání návrhu žádosti o dotaci na víceúčelové
hřiště u ZŠchraštice
Ředitel ZŠa MŠChraštice, Mgr. Karel Deďl, předložil návrh na podání žádosti o dotaci
na vybudovánívíceúČelovéhohřiště u ZS Chraštice. Dotace by byla poskytnuta ve výši 70 %
a zbYlá Část ve \^ýši 30 o/o by byla hrazena obcí Chraštice. Celkový rozpočet na vybudování
víceÚČelovéhohřiště je odhadnut přibližně Kč 1 7O0 OO0,0O. Obec Chraštice bý se proto
podílela nafinancování částkou ve výši přibližně Kč 5íOO00,0O. Ředitel školy Mgr. Karel
Derfl informoval, že daná částka není konečná a domnívá se, že můžebýt nižší.

Bylo navrŽeno, že v současnédobě bude zažádáno o sestavení skutečnéhorozpočtu a bude
Podána Žádost o vydánístavební povolení, Tento návrh byl schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdžel se: 0 členů

zŠa MŠChraštice pro rok 2019
předložil
Deďl,
návrh rozpočtu na provoz příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Chraštice pro rok2019.
20. Projednání návrhu rozpočtu na provoz

Reditel

ZS a MS, Mgr. Karel

předložený návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

2í. Předložení návrhu rozpočtu 2019 a výhledu 2020

Byl předloŽen návrh rozpoČtu 2019 a výhledu 2O2O. Návrh bude zveřejněn dle zákonných
PoŽadavkŮ a o jeho konečnépodobě bude jednáno na zasedání 2astupitelstva oĎce
po uplynutí zákonné lhůty.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů
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22.Rúzné

22,1, Zpráva o finančníkontrole ZŠa MŠChraštice
Dne 14. 12, 2018 proběhlo p_rověření věcné a formální správnosti měsíčníchzávěrek

a prŮkaznosti účetnictvíZŠ
a MŠChraštice. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

22.2, Odměny řediteliZŠ a MŠChraštice
Josef Vondruška uvedl, že ke konci kalendářního roku probíhá hodnocení práce

ředitele
Školya na základé tohoto hodnocení mohou být poskytnuty odměny. Ředitel školy Mgr. Karel
Deďl uvedl, že hodnocení práce ředitele školy je zákonnou povinností zřizovatele.
Bylo dohodnuto, že tato záležitost bude projednána při příštímzasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Přerušení provozu MŠChraštice
Reditel ŠkolyMgr. Karel Derfl informoval, že 27. 12, 2018, 28. 12, 2018 a 2. 1. 2019 dojde
k přerušeníprovozu MŠChraštice.

?2.3,

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

22,4, Termín příštíhozasedání
Starostka obce informovala, že příštímimořádné zasedání proběhne dne

od '13:00 hodin.

31

,

12, 2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

22,5. Poděkování

Starostka obce oznámila, že dne 19, 12, 2018 bylo zakončeno celkové předání úřadu.
Předávací protokol bude vyhotoven a převzat do konce roku 2018,Zároveň starostka obce
poděkovala za hladký prŮběh a vstřícnost při předávání úřadu a popřála všem klidné
a pokojné vánočnísvátky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

23.Závěr

Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 20:45 hodin.

Zápis provedl: lng. Václav Benda

/
Jiřina císařová

"-.--A,L
Josef vondruška
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UsNEsENí č.13
z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
konaného dne 17. 12.2018
Zastupitelstvo obce Chraštice po projednání:
1.

Schvaluje
a) Program jednánízastupitelstva obce (Ad 3);
b) Rozpočtovéopatření(Ad 13);
c) Zmocnění ke schválení čerpánífinančníchprostředků bez rozhodnutí zastupitelstva
obce až do uýše Kč 100 000,00patření(Ad 14);
d) Zrušení schválení návrhu - zřízení třídy školnídružiny v 1. patře budovy OÚ

Chraštice (Ad 15);
e) Zdražení svozu odpadů - dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o. (Ad 16);
f) Změna uýše odměn členůzastupitelstva od 1.1.2019 dle přílohy k nařízení vlády
č. 31812017 Sb. (Ad 17);
g) Schválení dofinancovánírozpočtu ZŠa MŠChraštice (Ad 18);
h) Projednánínávrhu žádosti o dotaci na víceúčelovéhřiště u ZŠChraštice (Ad 19);
i) Projednánínávrhu rozpočtu na provoz ZŠa MŠChraštice pro rok 2O19 (Ad 2O);
j) Předložení návrhu rozpočtu 2019 a uýhledu 2O2O (^d 21).

2. Bere na vědomí
a) Oznámenío zrušení přestupkové komise (Ad a);
b) Výsledky Auditu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce (Ad 5);
c) Oznámení výsledků měření obsahu selenu v obecních studnách (Ad 6);
d) Pokračováníjednánís firmou Valbek, spol. s r.o. (Ad 7);
e) Oznámení o zahájení řízení- KU Středočeského kraje, Odbor životníhoprostředí
a zemědělství- povoleníu.ýjimky Da (Ad 8);
f) Sdělenío zrušení poplatku za odvod odpadních vod (Ad 9);
g) Jmenování inventarizačníkomise za rok 2018 (Ad 10);
h) Jmenování správce rozpočtu (Ad 1 1);
i) Zřízení funkce pokladníka (Aý 12);_
j) Zpráva o finančníkontrole ZS a MS Chraštice (Ad 22,1.);
k) Odměny řediteli ZŠa MŠChraštice (^d 22,2.);
l) Přerušeníprovozu MŠChraštice (Ad 22,3.);
m)Termín příštíhozasedání (Ad 22.a,);
n) Poděkování (Ad 22.5.).

V Chrašticích dne 17. 12.2018

Zapsal

lng. Václav

Benda

,-,("_

Michal Buchal

