Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Velký Vřešťov,
které se konalo
v pondělí 17. prosince 2018 od 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni zastupitelé: viz presenční listina
Omluveni:
Neomluveni:
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1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
3. Žádosti o finanční dary
4. Schválení požárního řádu městysu
5. Schválení vypracování projektů – dotace
6. Různé
7. Kupní smlouva na pozemky
8. Usnesení, poděkování a ukončení
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Navržený program:
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1. Zahájení:
Veřejné zasedání ZM bylo zahájeno v 19,00hod.starostkou městyse.
Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a občany a konstatovala, že je
přítomno 7 členů ze 7 zvolených zastupitelů, tedy je tato schůze zastupitelstva
usnášeníschopná.
Bylo konstatováno, že termín a program schůze byl řádně zveřejněn ve lhůtách podle zákona
o obcích a jednacího řádu obce.
Byl předložen návrh programu zasedání tak, jak byl zveřejněn a doplněn o bod kupní
smlouvy.
Starostka se tázala, zda má někdo jiný návrh, připomínku k doplnění programu.
Starostka dala hlasovat, kdo je pro schválení navrženého programu, jak byl předložen,
zveřejněn a doplněn.

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů a zpracovatele usnesení
Starostka navrhla zapisovatele, ověřovatele, zpracovatele usnesení
zapisovatel: Jan Černý
ověřovatelé: Milan Struna, Marek Halenár
zpracovatel usnesení: Jaromír Bach
hlasování

pro

7

proti 0

zdržel se 0

2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. – viz příloha zápisu a nechala o
něm hlasovat

hlasování

pro

7

zdržel se 0

proti 0

3. Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně zveřejněn na úřední a elektronické desce od
22.11.2018 do 17.12.2018 ,nebyly vzneseny žádné připomínky. Navržený rozpočet je
přebytkový 73.650,- Kč
ZM pověřuje starostku zpracováním a podpisem rozpočtových opatření. ZM schvaluje návrh
rozpočtu na rok 2019 v paragrafovém znění s příjmy 5.625.800,- Kč, výdaji 5.552.150,- Kč,
rozdíl 73.650,-Kč, splátka úvěru 653.533,-Kč, (příloha k zápisu)

hlasování

pro

7

zdržel se 0

proti 0

7

proti

zdržel se 0
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4. Odměňování členů zastupitelstva
V návaznosti na nařízení vlády č.263/2018 je odměna starostky daná nařízením a odměny
místostarosty a ostatních členů zastupitelstva zůstávají v současné výši, dle schválení na
ustavující schůzi ZM dne 30.11.2018
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5. Schválení finančních darů
Starostka přednesla došlé žádosti a navrhla: Obec Lanžov na provoz MŠ (chodí 5 dětí) 3.000,Kč/1 dítě
MŠ a ZŠ Cerekvice na odměny a dary při soutěžích dětí (chodí 1MŠ a ZŠ) 3.000,-Kč
ZŠ Dubenec 10.000,- Kč na vybavení družiny, školy
Hasiči – děti V. Vřešťov 15.000,- Kč doložit účelnost na co bylo použito.
CČSH V. Vřešťov – 10.000,- Kč účel „Oslava vzniku republiky“ (dotace – vyúčtování)
Městská knihovna Trutnov 1.000,- Kč nákup knih do výměnného fondu
zdržel se 0

proti 0
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6. Schválení požárního řádu městysu
Přítomní byli seznámení se zněním Požárního řádu městysu, nebyly vzneseny žádné
připomínky.
hlasování

pro

7

proti

0

zdržel se 0

7. Schválení návrhu na vypracování projektů – dotace
V obci nejsou nyní žádné vypracované projekty, nemůžeme tedy žádat o dotace.
Návrh na vypracování projektu: 1. oprava kanalizace od p. Rýdlové k p. Psutkovi – havarijní
stav
2. zasíťování a příjezdová cesta k parcelám U lípy
3. cesta na M. Vřešťov, zrušení chodníku, část místo chodníku označení bílou dělící čarou,
poptat se dotazníkem trvale žijících občanů v této lokalitě
4. startovací bydlení nad obchodem a dílnou
Návrh usnesení: Oslovení projektantů na vypracování projektů

hlasování

pro

7

proti 0

zdržel se

0

8. Nabídka p. Marešové na odkoupení parcel
Nabídka v ceně 110,- Kč/1m, všechny parcely viz nabídka přílohou, napsat dopis a nabídnout
cenu 55,- Kč/1m, když silnice kupují za 50,- Kč/1m – zkusit dohodu. ZM pověřuje starostku
k jednání s p. Marešovou.
hlasování

pro

7

proti

zdržel se 0

0

9. Korespondence s p. Procházkou
Starostka seznámila ZM a přítomné s korespondencí od p. Procházky, obeznámila se situací
z minulých let a odpovědí, která mu byla zaslána starostkou městysu z titulu její funkce.
S tímto vyslovuje souhlas.
V návaznosti na předchozí bod, se zastupitelstvo seznámilo s podáním /odpovědí
p. Procházky. ZM souhlasí se zněním odpovědi, která bude p. Procházkovi odeslána s tím, že
věc odkládá. Odpověď odešle jménem městysu starostka městysu.
hlasování

pro

7

zdržel se 0

proti 0
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10. Diskuse
Návrh na oslavu 1. zmínky o městysu Velký Vřešťov – sjezd rodáků dne 25.5.2019
Šlo by požádat o dotaci, je vypsaná a žádat se musí od 10.12. 2018 do 14.1.2019
ZM neschvaluje, velmi krátké časové období na přípravu a velká finanční zátěž pro městys.
Připravit projekt do dalších let.
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11. Návrh kupní smlouvy p. Pelíšek
Dne 12.6.2018 byl schválený prodej p.č. 1149/14 – 29m2,1149/15 -16m2 a 1149/16 -27m2,
současně byl schválen a zveřejněn záměr, přihlásil se p. Pelíšek jako jediná osoba.
Návrh usnesení: Kupní smlouva prodej p. Pelíškovi viz, výše uvedené parcely za cenu 15,Kč/1m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
proti 0

zdržel se 0
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12. Korespondence p. Halgaš
S p. Halgašem bylo jednáno – ing. arch. Kratochvíl, na úřadě starostka, byla vysvětlena
dotace a nebezpečí vrácení financí, pokud dotace trvá a nebezpečí pro celé ZM, kdyby se
provedla změna a nebylo vše v souladu se zákonem. ZM rozhodlo dle dotační smlouvy je
momentálně dílo nedotknutelné kvůli udržitelnosti dotačního titulu.
proti 0

zdržel se 0

13. Starostka poděkovala za celoroční práci pro městys.
Popřála radostné vánoční svátky všem přítomným a mnoho úspěchů a zdraví v novém roce.

Schůze ukončena v 21,00 hodin
Dne 17.12.2018
Zapisovatel: Jan Černý
Ověřovatelé: Milan Struna, Marek Halenár

Usnesení :
1. ZM schvaluje 7 hlasy Program, jak byl předložen a doplněn, zapisovatele a
ověřovatele zápisu
2. ZM schvaluje 7 hlasy Rozpočtové opatření č.6/2018
3. ZM schvaluje 7 hlasy Návrh rozpočtu na rok 2019 v paragrafovém znění s příjmy
5.625.800,-Kč, výdaji 5.552.150,-Kč, rozdíl 73.650,- Kč, splátka úvěru 653.533,- Kč
a pověřuje starostku D. Hrochovou zpracováním a podpisem rozpočtových opatření.

IE

5. ZM schvaluje 7 hlasy Požární řád městysu V. Vřešťov
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4. ZM schvaluje 7 hlasy Finanční dary: Obec Lanžov na provoz MŠ 15.000,- Kč
MŠ a ZŠ Cerekvice na odměny v soutěžích 3.000,- Kč
ZŠ Dubenec 10.000,- Kč
Hasiči – děti V. Vřešťov 15.000,- Kč
CČSH V. Vřešťov „Oslava vzniku republiky“ – 10.000,- Kč
Městská knihovna Trutnov 1.000,- Kč
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6. ZM schvaluje 7 hlasy Oslovení projektantů na vypracování projektů

K

7. ZM schvaluje 7 hlasy Znění odpovědi, která bude p. Procházkovi zaslána s tím, že věc
se odkládá.
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8. ZM schvaluje 7 hlasy Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1149/14 - 29 m2, 1149/15 –
16 m2, 1149/16 – 27 m2 za cenu 150,- Kč/1m2 p. Pelíškovi
9. ZM 7 hlasy Pověřuje p. starostku k jednání s p. Marešovou

N

E

O

V

Ě

10. ZM schvaluje 7 hlasy Ponechání pozemku před p. Halgašem v původním stavu po
dobu udržitelnosti dotačního projektu

