ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 14.11.2018
konaného v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Olga Benáková, Zuzana Drábová
Hosté: 4
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Zřízení finančního a kontrolního úřadu
3. Záměr prodeje pozemku
4. Návrh rozpočtu 2019
5. Rozpočtové opatření č.7
6. Nabídka na investování finančních prostředků
7. Ceny vodného 2019
8. Žádost o změnu vyhlášky
9. Mikulášská besídka
10. Schůze hasičů
11. Rozsvícení vánočního stromu
12. Dárkové balíčky pro jubilanty
13. Jmenování odpovědných osob – jednotlivé úseky obecního úřadu
14. Odměny zastupitelů
15. Smlouva o smlouvě budoucí
16. Diskuse, závěr
1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o
programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Zřízení finančního a kontrolního úřadu
Do finančního výboru byli navrženi:
Václav Ruso - zvolen jako předseda
Zuzana Drábová
Danilo Siebert
Hlasování: složení finančního výboru
Pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.1 – složení finančního výboru bylo schváleno
Do kontrolního úřadu byli navrženi:
Blanka Šedivá – zvolena jako předseda
Josef Jírovec
Olga Benáková
Hlasování: složení kontrolního úřadu
Pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.2 – složení kontrolního výboru bylo schváleno
3. Záměr prodeje pozemku
p. Koupal předložil záměr o prodeji obecního pozemku p. č.1431/58 o výměře 359m2
a pozemku p. č.1431/45 o výměře 152m2 v k.ú. Břehov. Pozemky se nacházejí v chatové
oblasti Picina.
Hlasování: záměr o prodeji pozemků
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č. 3
Záměr byl schválen, pozemky budou nabídnuty k prodeji.
4. Návrh rozpočtu pro rok 2019
Návrh rozpočtu byl projednán a vyvěšen .
5. Rozpočtové opatření
Bylo schváleno rozpočtové opatření č.7 ( příloha č. 1 )
Hlasování: rozpočtové opatření
Pro: 7
proti: 0
Přijato usnesení č. 4

zdržel se:

6. Nabídka na investování finančních prostředků
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční vklady do akcií a fondů jsou nezajištěny, nemá obec o
tyto investice zájem.

7. Cena vodného pro rok 2019
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenou vodného pro rok 2019, a ta je shodná s rokem 2018.
S cenou souhlasí – bude připravena smlouva se společností ČEVAK.
8. Změna vyhlášky
p. Nekola vznesl žádost o provedení změny obecní vyhlášky o rozšíření termínů pro
konání diskoték.
Navrhujeme provést veřejnou anketu, aby byl zjištěn názor občanů na problematiku
s pořádáním diskoték.
Hlasování: provedení veřejné ankety
Pro: 5
proti: 2
zdržel se:
Přijato usnesení č. 5
Bude provedena veřejná anketa.
Anketu provedou: p. Ruso, p. Drábová, p. Jírovec.
9. Mikulášská besídka
Mikulášská besídka proběhne v budově obecního úřadu dne 5.12.2018 od 17.00 hod.
10. Termín konání hasičské schůze - je stanoven na 8.12.2018 od 8.00 hod.
11. Rozsvícení vánočního stromu – rozsvícení proběhne 1.12.2018 od 17.00 hod.
12. Dárkové balíčky pro jubilanty
Návrh na dárkové a vánoční balíčky v hodnotě 800,- Kč
Hlasování: hodnota dárkových balíčků
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č. 6 – schválena hodnota dárkových balíčků
13. Jmenování odpovědných osob – jednotlivé úseky obecního úřadu
Do jednotlivých úseků byli jmenováni:
Úsek evidence obyvatel: Josef Koupal
Úsek odpadů: Jiří Šimek
Úsek občanských záležitostí: Blanka Šedivá
Úsek sociálních záležitostí: Olga Benáková
Územní plán: Jiří Šimek
Úsek stavebních záležitostí: Václav Ruso, Josef Jírovec, Danilo Siebert .

14. Odměny zastupitelů
Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
 starosta 10 950,- Kč (odměna platná od 1.1.2018 )
 místostarosta 7 000,- Kč (odměna platná od 1.11.2018)
 člen zastupitelstva 1 200,- Kč (odměna platná od 1.11.2018)

Hlasování: odměny zastupitelů
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č. 7 – odměny zastupitelů byly schváleny
15. Smlouva o smlouvě budoucí
Byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o koupi pozemku na ČOV
od p. Jiřího Janečka ( příloha č.2)
Tato smlouva bude vyvěšena.
16. Závěr a diskuze

Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 19.12.2018

V Břehově dne 16.11.2018

Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso

Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

