Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
19.12. 2018
Přítomno dle presenční listiny
zastupitelů: 6
občané: 2
Zatím je omluvena p. Marie Halamová, přijde později z důvodu pracovních povinností.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hosté: 0
Zpráva o stavu obce
Informace komisí a výborů
Dar na opravy kostela
Schválení darů přijatých PO
Rozpočtové opatření
Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zasedání zahájil starosta v 17,00 hod. Starosta dále seznámil přítomné s návrhem
programu. Program je navržen tak, jak byl vyvěšen od 11.12.2018 do 19.12.2018 na úřední
desce. Starosta určil zapisovatelem Alenu Militkou a navrhl ověřovatele pana Jaroslava
Beneckého a pana Marka Halamu.
Hlasování:

pro 6

proti 0

1. Zpráva o stavu obce
Starosta seznámil přítomné s děním v obci za období za období 10 – 12/2018.
Během seznamování přítomných o dění v obci se dostavila zastupitelka, p. Marie Halamová.
Připomínky občanů:
pí. H : Zda je ukončena smlouva s panem Josefem Hamplem?
Starosta: Dobrá připomínka, zatím pouze ústně, písemně musím dozařídit.
pí. H: A smlouva s p. Petružálkem?
Starosta: Zimní údržba je objednána u Moniky Petružálek a to pouze na tuto zimu.
Objednávkou proto, že jde tak o malou zakázku (do 50.000,-Kč), která lze zadat přímo a pak
také proto, že navíc zim to z ranče zatím ani sami nechtěli. V roce 2019 se bude řešit poptávka
na příští čtyři zimy
pí. H: Zeptám se ohledně pohřebnictví, zda je nutné vysazovat nový kaštan, když tam jsou dvě
lípy.
Starosta: Dendrolog, p. Kuřík, navrhnul náhradní výsadbu, takže ano. S lípami by neměl
kaštan kolidovat.
pí.H: Zeleně okolo kostela je dost, kostel není vidět.
Starosta: Do budoucna bude problém s lípou pod schodištěm, je shnilá.....
Návrh usnesení
a) ZO bere na vědomí Zprávu o stavu obce za období 10 – 12/2018.
Hlasování:

pro 7 proti

0

Usnesení č. 1/3/18 bylo schváleno.
2. Informace komisí a výborů
Jaroslav Benecký přednesl zprávu Finančního výboru, Zdeněk Jiřička za Kontrolní výbor
informoval o kontrolách plnění usnesení z minulých zasedání. Marie Halamová za Kulturní
výbor informovala o kulturních aktivitách v obci za uplynulé období.

Připomínky občanů:
Sl.H : Proč není na web. stránkách obce zápis z minulého veřejného zasedání?
Starosta : Protože se stala lidská chyba, napsali jsme špatný datum. Dnes jsme doplnili
podpisy a bude co nejdříve vše zveřejněno. Jinak zápis byl, byť s chybou, v tištěné podobě k
dispozici na OÚ Čistá u Horek.
Návrh usnesení
g) ZO bere na vědomí informace z Finančního, Kontrolního a Kulturního výboru.
Hlasování: pro

7

proti: 0

Usnesení č. 2/3/18 bylo schváleno.
3. Dar na opravy kostela
Obec uspořádala ve spolupráci s dobrovolníky akci Rock for Church. Bylo deklarováno, že
výtěžek z této akce pomůže s dofinancováním oprav, především odvodnění čisteckého
kostela. Výtěžek z této akce činil 30.910,- Kč, které se staly příjmem rozpočtu obce. Aby
mohly být převedeny farnosti, je třeba schválit zastupitelstvem poskytnutí účelového daru
římskokatolické farnosti Studenec.
Připomínky občanů: žádné připomínky
Návrh usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Čistá u Horek a
Římskokatolickou farností Studenec u Horek ve výši 30.910,- Kč na odvlhčení zdiva kostela
sv. Prokopa v Čisté u Horek.
Hlasování: pro:

7

proti: 0

Usnesení č. 3/3/18 bylo schváleno.
4. Schválení darů přijatých PO.
Obec má z pozice zřizovatele povinnost schválit své příspěvkové organizaci dary, které tato
přijala. V minulosti se tak nedělo, ale od roku 2017 škola přijímá vyšší finanční dary a
kontrolor na tuto povinnost upozornil. Škola předložila seznam přijatých darů v objemu
168.204,- kč za rok 2017 a 34.070,- za uplynulé měsíce roku 2018. Tabulka bude přílohou
tištěné formy zápisu. Dále budou seznamy přijatých darů překládány zastupitelstvu
v pololetním cyklu.
Připomínky občanů: žádné připomínky
Návrh usnesení
ZO schvaluje příjem darů obdržených PO Základní škola a Mateřská škola Čistá u Horek,
p.o. za rok 2017 a za období od 1.1. do 30.9.2018
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení č. 4/3/18 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření
Starosta informuje zastupitelstvo o potřebě rozpočtovým opatřením upravit rozpočet obce na
rok 2018. Obec totiž obdržela průtokovou dotaci pro školu na Projekt MAP 2 a také

neinvestiční dotaci na požární ochranu – školení hasičské jednotky. Dále je třeba zohlednit
příjem z vrácené půjčky od církve a příjem z prodeje nepojízdného auta. Tyto příjmy budou
použity na posílení paragrafů zájmové činnosti, rozvoje bydlení, činnosti místní správy, péče
o zeleň a odvodu DPH. Rozpočtová změna č. 5 tak upravuje rozpočet obce na příjmech i
výdajích na konečných 19.900.668,- Kč.
Připomínky občanů: žádné připomínky
Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

Usnesení č. 5/3/18 bylo schváleno
6. Rozpočtové provizorium na rok 2019
Rozpočtovým provizoriem se řídí rozpočtové hospodaření obce v době od prvního dne
rozpočtového roku do nabytí účinnosti rozpočtu obce na běžný rozpočtový rok. Objem výdajů
během rozpočtového provizoria je limitován objemem výdajů rozpočtu schváleného pro
předchozí rozpočtový rok.
Příspěvkové organizaci, jejíž je obec zřizovatelem, tj. Základní škola a mateřská škola, Čistá u
Horek, příspěvková organizace, bude uvolňován příspěvek do výše jako v předchozím
rozpočtovém roce. Investiční výdaje mohou být čerpány pouze na akce rozpracované v roce
předchozím, s jejichž pokračováním je plánováno v roce běžném.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu obce dnem nabytí účinnosti rozpočtu obce na běžný rozpočtový rok.
Zastupitel Jaroslav Benecký: Jak je to s příspěvkem pro školu? Může vyčerpat své prostředky
třeba hned v lednu?
Starosta: Ne, do doby schválení rozpočtu by se škole měl uvolňovat příspěvek pouze dle
vzorce: loňský rozpočet (bez navýšení)/12 a násobek měsíců do nabytí účinnosti rozpočtu.
Najednou vyčerpat finance škola tak nemůže. Konkrétní částku ale není dobré do provizoria
dávat, protože to může způsobit problém.
Připomínky občanů: bez připomínek
Návrh usnesení
ZO po projednání schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2019.
Hlasování:

pro: 7

Usnesení č. 6/3/18 bylo schváleno
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12. 2018
Ověřovatelé:

Marek Halama dne 21.12.2019
Jaroslav Benecký dne 21.12.2019

Starosta:

Ladislav Jiřička dne 21.12.2019

Razítko obce:

proti: 0

