ZÁPIS č. 2/2012
ze schůze zastupitelstva obce Dědice
Datum konání: 19. 2. 2012
Začátek: 16.00 hodin
Konec: 17.30 hodin
Přítomni: Bohumil Pešl, František Mandát, Roman Dohnal, Milan Dvořák, Libor Janoušek,
Jaroslav Tejral.
Ověřovatelé: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral
Zapisovatelka: Jana Šindelářová
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zřízení věcného břemene
4. Sdělení o dotaci ze SZIF
5. Schválený rozpočet na rok 2012
6. Výsledky inventarizace k 31. 12. 2011
7. Činnost finančního výboru
8. Vybavení dětského hřiště z dotace POVV 2012
9. Směna pozemků v souladu s Územním plánem
10. Nájemní smlouvy pozemků
11. Pronájem areálu u rybníka
12. Činnost kontrolního výboru
13. Závěr
1. Starosta zahájil schůzi v kanceláři obecního úřadu v 16.00 hodin.
2. Starosta všechny přítomné členy seznámil s programem schůze, ti jej schválili, nikdo neměl
žádné doplňující náměty.
Usnesení č. 2/2012/02: ZO schvaluje.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
3. Starosta seznámil zastupitele s žádostí Jihomoravských plynáren o zřízení věcného břemene.
Jedná se o pozemek p. č. 172/1 a p.č. 413/3, kde je uloženo potrubní vedení. Věcné břemeno
zřízeno dle smlouvy JMP/Dědice/01-2/11.
Usnesení č. 2/2012/03: ZO schvaluje zřízení věcného břemene bez připomínek.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
4. Starosta informoval přítomné členy ZO s výsledkem rozhodnutí o přidělených dotacích se
SZIF. Naše obec měla podánu žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci Spolkového domu.
Bohužel jsme u SZIF neuspěli.
Usnesení č. 2/2012/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
5. Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2012. Tento návrh má rozpočtové příjmy

ve výši 1 384 200,-- Kč a rozpočtové výdaje rovněž ve výši 1 384 200,-- Kč, tedy návrh
rozpočtu je vyrovnaný. Návrh rozpočtu je vytvořen bez použití prostředků minulého roku.
Zastupitelé návrh rozpočtu projednali a schválili.
Usnesení č. 2/2012/05: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
6. Starosta seznámil ZO s výsledky inventarizace k 31. 12. 2011. Zastupitelé projednali
inventarizační zprávu, zápis o vyřazení. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem inventur a
výsledkem celé inventarizace.
Usnesení č. 2/2012/06: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem inventarizace
k 31. 12. 2011.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
7. Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva obce s činností finančního výboru. V obci
byla provedena finanční kontrola. Při ní nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrolované
období bylo od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011.
Usnesení č. 2/2012/07: ZO schvaluje bez námitek.
Hlasování: 6 – 0 – 0 .
8. Při získání dotace z POVV 2012 se provedou terénní úpravy a oplocení dětského hřiště.
Hřiště se osadí herním prvkem Horymír.
Usnesení č. 2/2012/08: ZO schvaluje toto rozhodnutí bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
9. Zastupitelé byli seznámeni s plánem směny pozemků. Obec osloví majitele pozemků č. p.
pana Vladimíra Bendu s žádostí o směnu pozemku mezi ním a obcí. Směna je v souladu s
Územním plánem obce. Plánovaná směna by byla využita k tvorbě nových stavebních míst.
Usnesení č. 2/2012/09: ZO schvaluje předložený návrh směny pozemků bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
10. Obec provede s farmou Mikálka výpověď nájemní smlouvy na obecní pozemky. Tato
nájemní smlouva má výpovědní lhůtu 10 let. To je velmi dlouhá doba, která obec příliš
zavazuje. V případě oboustranného zájmu bude po 10 letech uzavřena nová nájemní
smlouva.
Usnesení č. 2/2012/10: ZO tuto výpověď schvalují bez připomínek.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
11. Zastupitelstvo projednalo pronajímání areálu u rybníka případným zájemcům. Pronájem
bude umožněn pouze místním občanům a každý pronájem musí být předem schválen v ZO
a vždy budou stanoveny podmínky pronájmu.
Usnesení č. 2/2012/11: ZO schvaluje tento způsob pronájmu.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
12. Starosta seznámil přítomné zastupitele s činností kontrolního výboru a s výsledkem její
kontrola. Tato se týkala období od 1. 9. 2011 do konce roku 2011. Nebyly shledány
nedostatky a plnění usnesení probíhala v pořádku.
Usnesení č. 2/2012/12: Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
13. Starosta ukončil schůzi zastupitelstva obce v 17.30 hodin.
Starosta obce: Bohumil Pešl
Zapsala: Jana Šindelářová
Ověřovatelé podpisu: Roman Dohnal, Jaroslav Tejral

