Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav – 25.6.2015
Zahájení a program
Zasedání zastupitelstva obce Budislav zahájil starosta obce Ing. Roman Čížek a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o konání zasedání, včetně programu, byla na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, tj. od 17.6.2015 do 25.6.2015.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce je
přítomno 7 členů z celkového počtu 9 - omluveni jsou Mgr. Lidmila Lukešová, Lubomír
Suda. Přítomna je nadpoloviční většina všech členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta určil ověřovatele zápisu – Ing. Vít Semrád, Mgr. Miroslav Smolík
zapisovatelka zápisu – Zdenka Sudová
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyl vznesen
návrh na doplnění.
Program zasedání:
1. Výsledky dotačních titulů
2. Informace o provozu obce
3. Vodovod Záluží
4. Závěrečný účet obce za rok 2014
5. Prodej části pozemku v Záluží
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Schválení smlouvy - oprava komunikace a silničních propustků
8. Mimořádný členský příspěvek – DSO „Pod Horou“
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Žádost o dotaci - sportovci
11. Různé
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/15: Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání.
1. Výsledky dotačních titulů
Žádost o dotaci z MMR na úpravy dětského hřiště na návsi v Budislavi byla ve 3. kole
vyřazena, proto bylo požádáno znovu na Ministerstvo školství. Pokud bychom ani tentokrát
dotaci nedostali, žádost by se příští rok podala znovu na obě ministerstva. Dotační projekt je
zpracován bez chyb a kompletní. Následné další podání hradí obec Budislav pouze náklady
spojené s poštovným a dopravou. Projekt byl vyřazen z první výzvy z hlediska interního
hodnocení MMR. Projekt nebyl vyřazen z jakékoli chyby nebo nekompletnosti.
Též nebyla kladně vyřízena žádost o dotaci z ROP na opravu komunikace v Budislavi.
Žádost byla vyřazena z důvodu interního hodnocení ROP.

Začátkem května Krajský úřad schválil poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
ve výši 100 000,- Kč na opravu střechy obecního úřadu
ve výši 90 000,- Kč na opravu opěrné zdi mlýna a přilehlých zpevněných ploch.
Svazkem DSO „Pod Horou“ nám byly schváleny finanční prostředky ve výši cca 60 000,- Kč
na opravu vytápění na obecním úřadu.
Svazek DSO „Soběslavská Pahorkatina“ poskytne obci cca 70 000,- Kč na zpevněné plochy.
Dotace se využije na opravu chodníku v horní části obce.
Částky nejsou uvedeny úplně přesně. Jejich výše se hýbe v řádech stovek nahoru a dolů dle
přidělení od kraje. Spoluúčast je min 30%.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o výsledcích dotačních titulů.

2. Informace o provozu obce
- natřená vodárna
- opravy vnitřních prostor obecního úřadu – vybíleno, natřeny dveře, dáno nové osvětlení,
položeno nové lino do knihovny
- nová přípojka k faře - ve stávajícím napojení na obecní řad byla netěsnost z důvodu koroze.
- přislíben pronájem fary za 1,- Kč. Obec bude pomocí místních pracovníků nadále pečovat o
vzhled fary v centru obce. Plánuje se nová fasáda objektu.
- noví pracovníci na veřejně prospěšné práce
od 1.7. p. Hana Kodrasová, od 1.8. p. Miroslav Havel
Měsíčně bude na tyto pracovníky od Úřadu práce poskytována dotace a doplatek nad rámec
dotace doplácí obec z rozpočtu ve výši stovek korun měsíčně za všechny. Zastupitelé navrhují
pro tyto i předchozí pracovníky na VPP od roku 2015 poskytnutí pracovního oděvu, obuvi a
ochranných pomůcek v hodnotě 2 000,- Kč / na jednu pracovní smlouvu (maximálně 1x/rok).
Zaměstnanci OÚ mají stejné podmínky vztažené na jeden kalendářní rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím nových pracovníků na veřejně prospěšné práce a
s doplatkem z rozpočtu obce. Schvaluje poskytnutí pracovního oděvu, obuvi a ochranných
pomůcek v hodnotě 2 000,- Kč/ na pracovní smlouvu (maximálně 1x/rok). Pro zaměstnance
obce platí stejné podmínky na jeden kalendářní rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/15 bylo schváleno
3. Vodovod Záluží
Po zmapování k.ú. Záluží u Budislavě a počtu napojení jednotlivých obyvatel zastupitelstvo
obce Budislav zatím definitivně nerozhodlo o výši dotace a počtu příjemců dotace. Níže
uvedené návrhy jsou pouze informativní a budou předmětem další diskuse.
Obec by uhradila přibližně 1/3 nákladů, tj. asi 20 000,- Kč na rodinný dům.
Starosta ukládá zastupitelům obce promyslet vše do příštího zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

4. Závěrečný účet obce za rok 2014
Účetní jednotka předkládá zastupitelstvu obce návrh závěrečného účtu obce za rok 2014,
který obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
K návrhu závěrečného účtu nikdo nevznesl žádnou připomínku, proto byl závěrečný účet
schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce uzavřelo projednání závěrečného účtu
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Budislav za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014
a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v tomto znění:
Pokud obec uzavře smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne
500 000,- Kč bez DPH, uveřejní ji na profilu zadavatele, včetně změn a dodatků, a to do 15
dnů od jejího uzavření.
Uvnitř orgánu veřejné správy bude zajištěna průběžná a následná kontrola.
Bude zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/5/15 bylo schváleno
5. Prodej části pozemku v Záluží
Dne 12.5.2015 požádal pan Jiří Václavovský o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce
č. 847/4 v k.ú. Záluží u Budislavě. Nový pozemek má číslo 847/7. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce.
Pozemek byl zaměřen a byl dodán geometrický plán 79-34/2015 (nové číslo odděleného
pozemku s přesnou výměrou 847/7- 122 m2).
Obec Budislav prodává pozemky za 10 Kč/ m2, tudíž celková cena je 1220 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č. 847/7 v k.ú. Záluží u Budislavě o výměře
122m2 panu Jiřímu Václavovskému a Václavovská Věra, bytem Budislav č. 95
za cenu 1220 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5/15 bylo schváleno
6. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5 schválené starostou obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

7. Schválení smlouvy – oprava komunikace a silničních propustků
Na minulém jednání zastupitelstva obce byla schválena firma „Dřevotvar řemesla a stavby
s.r.o.“ jako zhotovitel akce „Oprava komunikace v obci Hlavňov“ a „ Oprava silničních
propustků inv.č. 49 a inv. 53“.
Nyní jsou starostou předloženy ke schválení smlouvy o dílo mezi Obcí Budislav a vítězem
výběrového řízení firmou „Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o.“ Chýnov.
„Oprava komunikace v obci Hlavňov“ cena s DPH 21%---1.605.324,- Kč
„Oprava silničních propustků inv.č. 49 a inv. 53“ cena s DPH 21%---667.353,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smluv o dílo s firmou „Dřevotvar řemesla a stavby
s.r.o.“ Chýnov ve výši :
„Oprava komunikace v obci Hlavňov“ cena s DPH 21%---1.605.324,- Kč
„Oprava silničních propustků inv.č. 49 a inv. 53“ cena s DPH 21%---667.353,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/15 bylo schváleno
8. Mimořádný členský příspěvek – DSO „Pod Horou“
Zastupitelstvo projednává oddlužení DSO z důvodu zpronevěry finančních prostředků
bývalého předsedy. Částka bude obcím vrácena v mimořádné dotaci, nebo se navýší podíl
DSO na POV (Program obnovy venkova) 2016, možnost i jiných variant…
Zatížení je rovnoměrně rozděleno mezi všechny členské obce.
DSO se přihlásilo s pohledávkou do pozůstalosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Budislav schvaluje mimořádný příspěvek pro DSO „Pod Horou“ jako
zálohu členského příspěvku na rok 2016 ve výši 28 610,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/5/15 bylo schváleno
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
Společnost E-on zaslala Smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA 014330029853/001,
která se týká úpravy sítě NN u st. parcely 27/1 ve vlastnictví obce.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 2 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene u st. parcely 27/1
se společností E-on za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/5/15 bylo schváleno

10. Žádost o dotaci – sportovci
TJ SK Tučapy žádají o individuální dotaci na přípravu a zajištění průběhu oslav 95. výročí
založení Tělovýchovné jednoty a 85. výročí oddílu kopané. Předseda TJ SK Tučapy přislíbil i
jeho finanční pomoc při konání akcí našich obcích.
Žádost je ve výši 2 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci pro TJ SK Tučapy ve výši 2 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8/5/15 bylo schváleno
11. Různé, diskuze
- podána žádost o dotaci na opravu kapličky v obci Záluží – nová střešní krytina, fasáda
- podána žádost o dotaci na svozové vozidlo (multifunkční automobil do 3,5 t s
kontejnerovou nástavbou) 90% dotace
- nová nabídka – traktor (v případě zřízení kompostárny do 150t ) 90% dotace – předpokládá
se podání žádosti v příštím roce
- pro zájemce o zeminu, která se bude navážet „z dálnice“ – skládka bude na hřišti cca 100 t
- zajistit nové místo pro pálení čarodějnic
- zastupitelstvo projednalo stížnost na nezletilé občany – pití alkoholu, nevhodné chování,
tento problém již řeší Policie ČR
- nastíněny přípravy na oslavu „uvedení do provozu“ obecní vlajky a znaku obce,
zastupitelstvo se sejde na pracovní schůzce a domluví podrobnosti
- místostarosta navrhl zakoupit nové čerpadlo do obecní studny, stávající čerpadlo je
nedostačující. Bude se ještě dále řešit komplexní problém vody ve všech spádových obcích
jako hlavní bod
Připomínky:
p. Hlavsová – omezení řezání dříví a sekání trávy v neděli - vyhlásí se obecním rozhlasem
jako doporučení vždy v pátek a sobotu.

Zapisovatelka: Zdenka Sudová
Ověřovatelé: Ing. Vít Semrád, Mgr. Miroslav Smolík
Starosta:

Ing. Roman Čížek

