Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Samotišky
konaného dne 20.11.2018
v 18 hod. místním klubu
Přítomni dle prezenční listiny:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Schválení programu zasedání
Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a členů návrhové komise
Kontrola úkolů
Projednání žádosti o pronájem garáže v obecním domě C, ul. Zahradní 7, Samotišky
Projednání žádosti o prodloužení nájmu bytu v obecním domě C, ul. Zahradní, Samotišky
Projednání žádosti o přidělení bytu v obecním domě C, ul. Zahradní, Samotišky
Projednání V. rozpočtového opatření na rok 2018
Projednání dodatku č.1 ke smlouvě s firmou VODIS Olomouc, s.r.o., „Prodloužení
vodovodního řadu „V Uličkách“
Projednání smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MS/2018/00244 (ke stavbě „vodovod V Uličkách“).
Projednání žádosti o pronájem části parcely p. č. 713 k.ú. Samotišky
Projednání žádosti o finanční dar pro Střední a základní školu DC 90, s.r.o. Topolany
Projednání žádosti o finanční dar pro nadační fond RAFAEL DĚTEM
Jmenování zastupitele pověřeného spoluprací na pořízení Územního plánu Samotišky (dle § 6
odst. (5) písm. f) zákona č. 183/2016 Sb.
Jmenování ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí pro vedení
inventarizace za rok 2018
Jmenování zastupitele, člena Školské rady na období 2019/2020/2021
Jmenování členů komisí
Projednání udělení generálního zastoupení, včetně podpisových vzorů Janě Zaoralové a Olze
Utíkalové k jednání s ČMHB, a.s. – k úvěru č. 23173/1 a k úvěru 23173/2
Diskuze
Závěr

1/1 Zahájení
2/1 Schválení programu zasedání
Program byl schválen beze změn
Hlasováno: 9 pro

3/1 Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a členů návrhové komise
Ověřovatelé: paní Andrýsková, pan Gloser
Zapisovatel: paní Utíkalová
Návrhová komise: pan Pytlíček, pan Oslík
Hlasováno: 9 pro
4/1 Kontrola úkolů

5/1 Projednání žádosti o pronájem garáže v obecním domě C, ul. Zahradní 7, Samotišky
ZO projednalo žádosti o pronájem garáže a pronájem přidělilo slečně Veselé.
Hlasováno: 9 pro

6/1 Projednání žádosti o prodloužení nájmu bytu v obecním domě C, ul. Zahradní, Samotišky
ZO projednalo žádost o prodloužení pronájmu bytu č. 11 panu Chodilovi o 2 roky.
protinávrh 1 rok – hlasováno:

návrh 2 roky – hlasováno:

2 pro,
6 proti,
1 se zdržel
7 pro
1 proti
1 se zdržel

7/1 Projednání žádosti o přidělení bytu v obecním domě C, ul. Zahradní, Samotišky
ZO Projednalo žádost o pronájem bytu č. 8 a tento byt přidělilo panu Mojmírovi Pěknému.
Hlasováno: 9 pro

8/1 Projednání V. rozpočtového opatření na rok 2018
ZO projednalo a schválilo V. rozpočtové opatření roku 2018.
Příjmy: 979.000,- Kč
Výdaje: 979.000,- Kč
Hlasováno: 9 pro
9/1 Projednání dodatku č.1 ke smlouvě s firmou VODIS Olomouc, s.r.o., „Prodloužení
vodovodního řadu „V Uličkách“
ZO projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou VODIS Olomouc s.r.o. o prodloužení vodovodního
řadu V Uličkách a pověřilo paní starostku jeho podpisem.
Hlasováno: 9 pro

10/1 Projednání smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MS/2018/00244 (ke stavbě „vodovod V Uličkách“).
ZO projednalo smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00244
k vodovodu V Uličkách a pověřilo starostku jejím podpisem.
Hlasováno: 9 pro

11/1 Projednání žádosti o pronájem části parcely p. č. 713 a části parcely č. 706/1 k.ú. Samotišky
ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku p. č. 713 a části pozemku č. 706/1 k. ú. Samotišky
v celkové výměře 230 m2 manželů Hebelkových a tento pacht schválilo.
Hlasováno: 9 pro

12/1 Projednání žádosti o finanční dar pro Střední a základní školu DC 90, s.r.o. Topolany
ZO schválilo finanční dar pro Střední a základní školu DC 90, s.r.o. Topolany v částce 3.000,- Kč
Hlasováno: 9 pro

13/1 Projednání žádosti o finanční dar pro nadační fond RAFAEL DĚTEM
ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční dar pro nadační fond RAFAEL DĚTEM.
Hlasováno:

0 pro dar
7 proti daru
2 se zdrželi

14/1 Jmenování zastupitele pověřeného spoluprací na pořízení Územního plánu Samotišky (dle §
6 odst. (5) písm. f) zákona č. 183/2016 Sb.
ZO jmenovalo pana Oslíka Pavla a pověřilo ho spoluprací na Územním plánu Samotišky dle § 6 odst.
5 písm. f) zákona č. 183/2016 Sb.
Hlasováno: 8 pro
1 se zdržel
15/1 Jmenování ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí pro vedení
inventarizace za rok 2018
ÚIK – předseda: pana Zubatý, člen: pan Oslík
DIK OÚ – předseda: pan Gerat, člen: paní Andrýsková
KLUB – předseda: paní Kořistková, člen: pan Hajkr
KNIHOVNA – předseda: pan Gloser, člen: paní Hrázská
STUDNY – předseda: pan Kubeš, člen: pan Pytlíček
Hlasováno: 9 pro

16/1 Jmenování zastupitele, člena Školské rady na období 2019/2020/2021
ZO jmenovalo ze ZO paní Ditu Kořistkovou jako člena Školské rady na období 2019/2020/2021
Hlasováno: 8 pro
1 se zdržel
17/1 Jmenování členů komisí
Stavební komise: pan Pěkný, pan Štěpánek
Kontrolní výbor: paní Podstatzká, paní Jahnová
Finanční výbor: pan Přerovský, paní Václavková
Komise životního prostředí: pan Pytlíček, paní Miženková P.
Kulturní komise: paní Fojtů, pan Hajkr, paní Vrobelová, paní Žižlavská, paní Sokolová, paní Daňková
ZO odsouhlasilo změnu měsíční odměny pro pana Iva Pytlíčky od 21.11.2018 dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
Hlasováno: 8 pro
1 se zdržel
18/1 Projednání udělení generálního zastoupení, včetně podpisových vzorů Janě Zaoralové a
Olze Utíkalové k jednání s ČMHB, a.s. – k úvěru č. 23173/1 a k úvěru 23173/2
ZO udělilo generální zastoupení včetně podpisových vzorů paní Janě Zaoralové a paní Olze Utíkalové
k jednání s ČMHB, a. s. k úvěrům č. 23173/1 a k úvěrům č. 23173/2.
Hlasováno:

8 pro
1 se zdržel

1/19 Diskuze
a) Ing. Doležel – dopis – ZO projednalo dohodu o kompenzaci nedodržení termínu doručení PD
b) Žádost o příspěvek na Pražskou výstavu pana Stejskala – obrazy
c) Pan Musil odstranění stavby – požádal o dodatečné povolení – chata v památkové zóně.

1/20 Závěr 21:30 hod.
Zapsala: paní Utíkalová

