Zápis č. 3 /2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 27. 8. 2020

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtového opatření
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2020
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
Projednání žádostí občanů
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Podle prezenční listiny je přítom 5 zastupitelů.
Omluveni: 2
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 14
Omluven Zdeněk Bažant, Tomáš Hradecký
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Křikavovou a pana Tomáše
Hradeckého a zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Schválení programu veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu finančního výboru bez připomínek
3. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru bez připomínek
4. Zpráva kulturní a sociální komise
Zastupitelé obce berou zprávu na vědomí bez připomínek
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5. Projednání a schválení rozpočtového opatření

Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržené rozpočtové opatření 2/2020 jako
přebytkové ve výši 621 620,- Kč na straně příjmů a 484600,- Kč na straně výdajů se zapojením
konsolidační položky ve výši 137 020,- Kč (příloha 1)
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
6.

ZDRŽELI SE: 0

Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2020

Usnesení č.: 2
Zastupitelstvo obce po projednání k o n s t a t u j e, že obec v průběhu roku 2020 hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.: IV-12-4019239/VB/1 s ČEZ Distribuce a.s. na
pozemku p.p.č. 636 na k.ú. Paceřice v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

8. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
• Průběžně probíhá zajištění provozu
• Kontrola DČOV dodavatelskou organizací – 15.7.2020,
Úprava okolí MŠ
• Probíhá závěrečné vyhodnocení projektu
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
• Schválena dotace
• Plánovaná realizace v roce 2021
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s akademickým sochařem a
restaurátorem, Janem Víchem, IČ 48090395 na realizaci projektu „Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého“ včetně konzervačních prací za sjednanou cenu 96 600, včetně 15% sazby DPH
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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Realizace chodníků
• Vypracována studie
• Provedeno geometrické zaměření
• Práce na projektové dokumentaci

Cesta 15 RD
• Vypracování projektové dokumentace
• Realizace vlastníci pozemků
Oprava odvodnění komunikace – Stádlo
• Po ukončení akce ČEZ – 5RD
Podlaha v klubovně hasičské zbrojnice
• Kamenný koberec – osloveno několik organizací, jedna konkrétní nabídka
16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozbor vody v kašně
Nové internetové stránky obce
Roušky na úřadě
Volby
Audit
Kout v.o.s.
• Sekání – Lamač, kontejnery
• Natírání – střecha, zábradlí
Nutnost likvidace kůrovce v obecním lese
Mobiliář – odpadkové koše
Rema – elektroodpad
Zmapování nového mobiliáře
Pořádek
Osazení dopravního značení
Prověření turistických informací (cedule)
Pozemky
• Řešení přístupu k zastavitelným pozemkům
• Zaměřen pozemek Hradecký
Společenské akce
• Srandamač
• Zájezd důchodci – Kutná Hora
• Rodáci
• Senioři
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17. Projednání žádostí
Požadavka na změna územního plánu
Stav řešení minulých žádostí
Žádost paní Lucie Obdržálkové na odkoupení pozemku par. č. 1012
Zastupitelé obce pověřují starostu obce oslovením vlastníka sousední nemovitost, který
pozemek neoprávněně využívá a nestara se o něj. Následně bude rozhodnuto o dlouhodobém
pronájmu, případně prodeji.
• dohledání smlouvy o nákupu pozemku od obce, termín doložení do 11.9.2020,
případně vyklizení
Žádost pana Tomáše Hradeckého na odkoupení části pozemku par. č. 596/5 o velikosti
28 m2.
Zastupitelé obce pověřují starostu obce zajištěním oddělení části pozemku par.č. 596/5.
• zaměřen pozemek par. č. 596/5 a pozemek žadatele par. č.107
• zaměření obou pozemků hradí žadatel
• po dodání geometrické zaměření zvážit možnost směny

18. Diskuze
pan Sodomka, pan Tesař – dotaz k přítomným občanům i zastupitelům, zda pořádat každoroční
akci Rodáci
•
•
•

paní Tůmová – informace – mluvila se seniory obce, všichni se obávají rizika spojeného
s uspořádáním akce vzhledem k epidemiologické situaci, proto by bylo vhodné akci zrušit
pan Košek – vyjádřil se také pro zrušení akce
pan Sodomka – akce Rodáci bude pro letošek zrušena vzhledem k šíření nemoci Covid 19

paní Tůmová – informace o plánovaném výletu do Kutné Hory, akci plánovali senioři obce
s dopravou vlastními automobily, pokud by situace dovolila bylo by možno uspořádat výlet
jako celoobecní akci
•

pan Sodomka – podle situace bude rozhodnuto 11.9.

pan Suma – nesouhlasí s prodejem pozemku a výstavbou plotu u domu pana Hradeckého,
argumentuje tím, že zatáčka u které dům stojí je nebezpečná a není jisté kam poteče voda při
velkých deštích
• pan Sodomka – žádost bude řešena po obržení geometrického zaměření (viz. bod stav
řešení minulých žádostí tohoto zápisu)
• pan Divecký – informace - upozorňoval firmu, která prováděla realizaci výstavby, že
pracují na cizím pozemku

4

paní Lebedová – informace – břehy kolem podchodu jsou zarostlé a při deštích se podchod
zaplavuje
pan Sodomka – informace – oslovil ho pan Kout, který je majitelem chráněné dílny. Vzhledem
k aktuální situaci nabídl možnost práce pro obec zaměstnanci dílny – sekání, natírání, …
•

pan Divecký – podpořil uzavření smlouvy o dílo

pan Košek – dotaz na nově vybudovanou provozovnu na Huse ( k čemu je určena ) a další
novou stavbu
•

pan Sodomka, pan Tesař – jedná se o výrobnu skleněných figurek a bytový dům postavený
soukromým majitelem

Závěr ve 19,30 hodin.
Zapsal:
Mgr. Jana Chlebnová
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Pavel Tesař
Zapsáno v Paceřicích dne: 27.8.2020
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