Obecní úřad Hluboké Dvory
Obecní úřad: Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice u Tišnova,

549 427 002, ou©Ahlubokedvory.cz, www.hlubokedvory.cz

Zápis č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Dvory,
konaného dne 21. prosince 2018
Přítomni: Urban Tomáš, Pangrác Martin, Zemanová

Začátek:

Marcela, Zeman

Radek, Zeman

Drahomír

19.00 hod.

Ukončení: 21.15 hod.
Navržený program:

1.

Zahájení.

2..

Schválení programu zasedání č. 3/2018.

3..

Projednání výsledné faktury za prodloužení vodovodu.

4..

Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019.

5.

Projednání žádosti prodeje obecních pozemků p. č. 204/2, p. č. 205 a část pozemku p. č. 204/1.

6. | DSO Tišnovsko — dofinancování jednoho měsíce (srpen 2019) ředitelky a pracovníků svazkové

mateřské školky VENKOV.
7..

Projednání rozpočtového opatření č. 8/2018.

8.

Různé:
-©

Zpráva ze zasedání kvalifikované skupiny DSO Tišnovsko ze dne 4. 12. 2018 a členské schůze
DSO Tišnovsko ze dne 12. 12. 2018.

- © Podpůrné stanovisko na schválení projektu na likvidaci odpadní vody z rekreačního domu —
srubu.
- ©

Projednání návrhu ceny za svoz odpadu od KTS na rok 2019

-©

Tříkrálová sbírka pro Charitu

- © Změna pověřence GDPR
- © Vypořádání dotace za ovocné stromky a dotační možnosti 2019
9..

Diskuze

10.

Závěr

1. Druhé zasedání obecního zastupitelstva zahájil Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
2. Schválení programu zasedání č. 3/2018
Usnesení 2.3: Program 3. zasedání zastupitelstva obce byl bez připomínek schválen.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

3. Projednání výsledné faktury za prodloužení vodovodu.
Usnesení 3.3: Při realizaci prodloužení vodovodu došlo k významnému navýšení původně plánované částky.

K navýšení došlo v důsledku rozkopání chodníku a následnému dláždění, opravě cesty na
Loučky, opravě vozovky, dále bylo použito více materiálu (hydranty, ventily). Celková částka
činí 743 237 Kč s DPH. Starosta dal o návrhu na uhrazení výsledné faktury hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželse:0 | Usnesení bylo přijato

4. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019
Usnesení 3.4: Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen k připomínkování
po dobu 15 dnů na úřední desce a
el. úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly přijaty žádné připomínky. Předpokládané příjmy
v roce 2019 budou 2 272 100Kč a výdaje 5 433 600Kč. Rozdíl bude dofinancován z finančních
prostředků z minulých roků ve výši 3 161 500Kč. Starosta dal o návrhu hlasovat
Výsledek hlasování:

© pro:5

proti:0 —

zdržel se:0

Usnesení bylo přijato

5. Projednání žádosti prodeje obecních pozemků p. č. 204/2, p. č. 205 a část pozemku p. č. 204/1
Usnesení 3.5: Paní Michaela Vávrová zaslala na OÚ žádost na odkoupení obecních pozemků, Oznámení
záměru prodeje pozemků p. č. 204/2, 205 a části pozemku p. č. 204/1 bylo vyvěšeno na
úřední desce 27. 11. 2018 a sňato 13. 12. 2018. Protože se jiný zájemce o pozemky
nepřihlásil, ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 204/2 o výměře 138 m“, p. č. 205 o výměře

335 m* za 50 Kč/m, a část děleného pozemku p. č. 204/1 (po rozdělení nově vzniklý
pozemek p. č. 204/11) o výměře 391 m“ za 25 Kč/m? v k. ú. Hluboké Dvory jediné zájemkyni
paní Michaely Vávrové (Hluboké Dvory 12) s podmínkou současného podpisu smlouvy o
věcném břemenu na průchod a průjezd pozemkem p. č. 61 o výměře 323 m“ ve výši 25
Kč/m?, kterou uhradí obec jednorázově na dobu neomezenou. Obec zajistí uzavření kupní
smlouvy a smlouvy na věcné břemeno u realitní kanceláře. Náklady spojené s převodem
nemovitosti a podání návrhu na vklad práva podle kupní smlouvy hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Z:starosta

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

| T: do 31. 12. 2018

6. DSO Tišnovsko — návrh dofinancování jednoho měsíce (srpen 2019) ředitelky a pracovníků svazkové
mateřské školky VENKOV.
Usnesení 3.6; Svazková MŠ Venkov zahájí provoz od 1. 9. 2019. Je třeba dofinancovat odměny za srpen
2019 ředitelky a jejich pracovníků. Na zasedání DSO Tišnovsko bylo navrženo, aby každý člen
uhradil rovným dílem 40 000Kč. Starosta dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro: 0

proti: 5

zdržel se: 0

ZO dalo návrh, aby byla uhrazena poměrná částka podle počtu rezervovaných míst, jak tomu

bylo při financování doposud. Starosta dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Z: starosta

Usnesení bylo přijato

T: zasedání DSO Tišnovsko

7. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2018: Místostarosta předložil na vědomí zastupitelstvu obce
rozpočtové opatření č. 8/2018 ze dne 30. 11. 2018, které je v příloze zápisu.
Usnesení 2.5: Zastupitelstvo obce Hluboké Dvory bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 ze dne 30. 11.
2018.

Výsledek hlasování:

pro: 5

prati: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

8. Různé informace:

— — Starosta seznámil ZO s programem zasedání kvalifikované skupiny DSO Tišnovsko ze dne 4. 12. 2018 a
členské schůze DSO Tišnovsko ze dne 12. 12. 2018.

— — Bude zasláno podpůrné stanovisko na schválení projektu na likvidaci odpadní vody z rekreačního domu
— srubu pana Petra Kašparce.

—
Firma KTS zaslala obci návrh ceny za svoz odpadu v roce 2019. Starosta bude s firmou ještě jednat.
— — Tříkrálovou sbírku v obci zajistí jako každý rok paní Z. Císařová. Starosta s ní podepíše smlouvu a předá
materiály zaslanou Charitou Tišnov.
— — Pověřence GDPR bude vykonávat David Lacina, nahradí pana Martina Hrubého.

— — Nevyčerpaný zbytek z poskytnuté dotace na výsadbu ovocných stromků byl vrácen.
9, Diskuse — do diskuse se nikdo nepřihlásil
10. Závěr: Starosta ukončil zasedání ve 21.15 hodin

Zápis ověřili:

Martin

Radek Zeman

Pangrác

člen Zastupitelstva obce Hluboké Dvory

Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D,
starosta obce

Zapsala: Ing. Marcela Zemanová

V Hlubokých Dvorech dne 27. prosince 2018
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