Obec Tavíkovice

Zápis z 20. veřejného zasedání ZO ze dne 23.06.2021

ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 23. 6. 2021
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavíkovicích.

Pan starosta jiří Burda (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné
zastupitele a přítomné občany v 18:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a informace o
místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce
Obecního úřadu Tavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: jiří Burda, Josef Kopeček, Veronika Ambrozková, Bohumila Veselá
Hosté: --Omluvení: Krejčová Hana
Nepřítomni: Zvěřina Roman (přišel 18:10), Klíčník Michal (přišel 18:30)
Předsedající konstatoval, že je přítomno 4 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Ambrozková Veronika, Veselá Bohumila

Usnesení Č. 1
ZO schyá/ilo oUřovate/e zápisu Ambrozková Veronika, Veselá Bohumila
Přitonino členů ZO,' 4
Připomínky: O
Hlasování:

PRO.' 4

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usneseníč. l bylo schváleno.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 20. veřejného zasedání ZO ze dne 23.06.2021

Obec Tavíkovice

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Účetní závěrka obce
Přeúčtování hospodářského výsledku - obec
Účetní závěrka ZŠ a MŠ
Přeúčtování hospodářského výsledku - ZŠ a MŠ Tavíkovice
Žádost o udčlení výjimky počtu žáků v ZŠ Tavíkovice
Směrnice ke stanoveni výše úplaty za předškolní vzdělávání
Rozpočtové opatření č. 10
Smlouva na dodávku el. energie na rok 2022
Servisní smlouva RTP (ČOV)
Průtah - smlouva GAS NET
Prodej pozemku p.č.1505
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení Č. 2
Zastupitelstyo obce schválilo program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tavíkovice.
Přítomno členit ZO,' 4
Připomínky-' O
Hlasování:

PRO: J

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod Č. l - Návrh závčrečného účtu za rok 2020

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2020, který byl řádně zveřejněn.
Nikdo nevznesl žádné připomínky ani dotazy
Usneseni č. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje závěrečný účet obce Tavíkovice za rok 2020
vyjádřením souhlasu s celoroČním hospodařením s výhradou a přijalo nápravná opatřeni ke
zjištěným chybám a nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce. Nápravná opatření jsou
součástí tohoto zápisu jako příloha. Návrh Závěrečný účet byl řádně vyvěšen od 7.6.2021.

Přítomno členů ZO: 4
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 4

zahájení18:00 hod.

proti: O

zdržel se: O
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Ukončeni 19:15 hod.
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Usneseníč. 3 bylo schváleno.
Bod Č, 2 + 3 - Schválení účetní závěrkv za rok 2020, přeúčtování HV
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce účetní závěrku obce včetně příloh. Zastupitelé se seznámili
s předloženými dokumenty. Starosta obce předložil návrh o schválení účetní závěrky Zastupitelstvu
obce. Uvedl, že schválení musí mít formu protokolu. Po schválení účetní závěrky bude přeúčtován
hospodářský výsledek z účtu 431 na účet 432.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje účetní závěrku obce Tavíkovice takto:

OBEC TAVÍKOVICE
IČ 00293636, Tavíkovice l, 671 40
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZASTUPITELSTVEM
OBCE TAVÍKOVICE

Právni norma: ŮSC - obec
Předmět podnikáni nebo jiné činnosti: všeobecná činnost veřejné správy
podpisový záznam statutárního zástupce obce: jiří Burda
Identifikace schvalované účetní závěrky: řádná účetní závěrka za rok 2020.
Rozvahový den: 31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2020

Předložené dokumenty:
schvalovaná účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
inventarizační zpráva
Datum rozhodováni o schválení účetní závěrky: 23. 6. 2021
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Jiří Burda - starosta obce
Veronika Ambrozková - místostarosta obce
Hana KrejčovZ Roman Zvěřina, Michal Klíčník, Josef Kopeček, Bohumila Veselá- členové ZO.
Výrok: Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje účetní závěrku obce Tavíkovice
za rok 2020.
Vyjádření účetní jednotky: Účetní jednotka souhlasí se schválením účetní závěrky.
zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:15 hod.
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Na základě schválení účetní závěrky, provede účetní obce přeúčtov!jni výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení na účtu 43 l na účet 432 - výsledek hospodařerí minulých účetních období.

Za účetní jednotku: starosta obce jiří Burda
Přítomno členů ZO: 5
Připomínky: O
Hlasování: pro: 5

proti: O

zdržel se: O

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod Č. 4 - Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tavíkovice za rok 2020
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o schváleni Účetní závěrky ZŠ a MŠ Tavíkovice.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Tavíkovice za rok 2020.

Přítomno členů ZO: 5
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 5

proti: O

zdržel se: O

Usneseni" č. 5 bylo schváleno.
Bod Č. 5 - Přeúčtování hospodářského vYsledku ZŠ a MŠ Tavíkovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o přeúčtováni hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tavíkovice.
Usnesení Č. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Tavíkovice za rok 2020 ve výši 16 626,64 KČ do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k 31.
12. 2020 je 15 489, 53 Kč.

Přítomno členů ZO: 5
Připomínky: O
Hlasování: pro: 5
Zahájení 18:00 hod.

proti: O

zdržel se: O
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Ukončení 19:15 hod.
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Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 6 - Žádost o udčlení výjimkv z poČtu žáků
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o udělení výjimky z počtu žáků na ZŠ. Jedná se o to, že
ininimální počet žáků na naší škole je 24. V loňském roce bylo v ZŠ 10 žáků. Z 5. ročníku neodejde
žádný žák a do l. ročníku nastoupí 3 žáci a l žák nastoupí v záři do 2. ročníku. Od září 2021 by tak
škola měla 14 žáků.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje udělení výjimky z počtu žáků na ZŠ a MŠ Tavíkovice.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: O
Hlasování: pro: 6

proti: O

zdržel se: O

Usneseni" č. 7 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Žádost ZŠ a MŠ o chválení Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole

Zastupitelstvu obce byla předložena Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváni dítěte
v mateřské škole. Směrnice upravuje systém a úplatu vzděláváni v MŠ a Zastupitelstvo obce
Tavíkovice ji každý rok schvaluje. Výše úplaty je navržena ve výši 200 KČ.

Usneseni Č. 8
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Směrnici kc stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské Škole.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 6

proti: O

zdržel se : O

Usneseni" č. 8 bylo schváleno.
Bod Č. 8 - RozpoČtové opatření č. 10

Zahájení 18:00 hod.

S

Ukončení 19:15 hod.
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Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10. Na straně rozpočtových příjmů - úprava
rozpočtových položek o l 886 700 KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek
výdajů o 2 394 900 Kč financování - 508 200 Kč.

Zastitpitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomí royočtoU opatřeni' č. 10. Na straně rozpočtových
přli'nlů - úprava ro¥očtoyých poloŽek o l 886 700 - KČ, na straně rozpočtových i'ýdajů - úprava
rovočtoyých poloŽek výdajů o 2 394 900 Kč, jinal!coyálu"- 508 200 KČ.

ZO bere na vědomí

Bod Č. 9 - Smlouva na dodávku el. energie na rok 2022

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička. Spolupráce s výše uvedenou
obcí se týká nákupu energií za výhodnější ceny a v minulosti se osvědčila.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Smlouvu o spolupráci s obci Blatnička.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: O
Hlasování: pro: 5

proti:O

zdržel se: l - Kopeček Josef (nepřítomen hlasování)

Usnesen/č. 9 bylo schváleno
Bod Č. 10 - Servisní smlouva RTP (ČOV)

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o provádění servisu se společnosti RTP, spol. s r.o. komplexní servisní péči o systém Měření a repulace nainstalovaném na ČOV Tavíkovice.
Je specifikována Periodická, preventivní a profýlaktická služba v půlročních intervalech o paušální ceně
]1 900 KČ bez DPH za tuto službu.
Součástí smlouvy je vymezení dalších úkonů a jejich ceník a reakční doba.
Usnesení č. 10
Zastl(pite/stvo obce Tavíkovice schvaluje Servisní snilouvu se společností RTP, spol. s r.o.
p předloženém znětll:
Přítomno členů ZO: 6
zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:15 hod.
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Připomínky: O
Hlasováni: pro: 5

proti:O

zdržel se: l - Kopeček Josef (nepřítomen hlasování)

Usneseni č. 10 bylo schyá/eno
Bod Č. 11 - Průtah - smlouva GAS NET

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet služby, s.r.o. k přeložce plynových zařízení v souvislosti s plánovanou opravou komunikace.
Usneseni č. ll
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břeniene se
společností GasNet sluŽby, s.r.o v předloŽellénl znění
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: O
Hlasování: pro: 5

proti:O

zdržel se: 1 - Kopeček Josef (nepřítomen hlasování)

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Bod č. 12 - Prodej pozemku p.Č.1505

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost p.
o odkoupeni obecního pozemku p.č.
1505 nebo jeho části o dohodnuté velikosti. Důvodem žádosti je sousedství s pozemkem žadatele.
Zastupitelstvo obce Tavíkovice se dohodlo pozastavit prodeje pozemků ve vlastnictvi obce mininíálně
do doby dokončeni' ÚP obce.
ZO bere na vědonu:
Bod Č. 13 - Různé
Bod č. 13.1. - Žádost o poskvtnutí finanČní dotace z rozpočtu obce
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Fotbalového klubu - FC Tavíkovice z.s. o finanční podporu
pro provoz fotbalového klubu v roce 2021 ve výši 20 000 KČ.
Usneseníč. 12
Zahájeni 18:00 hod.
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Ukončení 19:15 hod.
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Zastupitelstvo obce Tavíkouice schvaluje předloženou žádost Fotbalového klubu - FC Tavíkovice Ls.
ojinančnípodporu pro provozfotbalového klubu y roce 2021 ve výši 20 000 KČ.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 6

proti:O

zdržel se: O

Usneseni č. 12 bylo schváleno

Bod č. 13.2. - Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1451 o výměře 9778 m' Žadatele

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost p.

o odkoupení obecního pozemku p.č. 1451.

Zastupitelstvo obce Tavíkovice zopakovalo stanovisko, zniiňované v bodě č. 12, tedy pozastavit prodeje
pozemků ve vlastnictví obce nlininlálľlě do doby dokončeni ÚP obce.

Bod č. 13.1. - Dotace Škola

ZO obce bylo informováno, že žádost o dotaci na opravu školy podávaná u MF nebyla úspěšná, žádost
podávaná u MMR však ano. Bylo zažádáno o dotaci 80 % ze způsobilých výdajů 10 mil. Kč.
Další postup s ohledem na situaci ve stavebnictví bude projednán, bude třeba patrně zadat nové výběrové
řízení dle požadavků této žádosti. Předpokladem by bylo dokončeni díla do konce roku 2022.
Bod č. 13.2. - Žádost o dotaci na úpravnu vody

ZO obce bylo informováno, že žádost o dotaci na vybudováni úpravny pitné vody je těsně před podpisem. K podpisu dojde 25. 6. 2021, následně bude žádost podána.
Zároveň probíhá průzkum vhodnosti technologie pro místní podmínky.
Bod č. 13.3. - Žádost o dotaci na revitalizaci vodní nádrže Kacíř

ZO obce bylo informováno, že žádost o dotaci na revitalizaci vodní nádrže Kacíř neprošla bodovým
hodnocením jako způsobilá pro dotaci.
Realizace díla se tedy odkládá a ZO se pokusí projekt přihlásit do dalšího vhodného záměru.
Bod č. 13.3. - Výměna vodoměrů

ZO obce bylo informováno, že plánovaná výměna vodoměrů byla dokončena.
Bod Č. 14 - Diskuze

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:15 hod.

Obec Tavíkovice

·
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V rámci diskuse byl vzneSen požadavek na opravu propadlého kanálu v Dobronicích.
ZO bere na vědomi.

·

Dále byl předložen dotaz na známost nového vlastníka pozemku mezi bytovkami.
Nový vlastník by se měl postarat o údržbu této parcely. Pan starosta přislíbil, že jakmile bude
vlastník znám, bude jej kontaktovat, aby připomněl jeho povinnosti údržby nabyté parcely.

Bod Č. 15 Závěr

V 19:15 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze by! vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny
žádné, a tak byla Schůze ukončena.

Zapisovatel:

Inp. Roman Zvěřina

Ověřovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Bohumila Veselá

Starosta obce: l

Zpracováno dne:

Zahájeni 18:00 hod.
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UkonČení 19:15 hod.
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