Obec Vochov
Zastupitelstvo obce Vochov
ZÁPIS
ze 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vochov, konaného dne 26. 06. 2017 v budově
Hasičské zbrojnice Vochov
Členové zastupitelstva: Mgr. B. Ebermann, T. Sklenárik, P. Štícha, I. Otrubová, P. Rada,
S. Hyšková, S. Petráš, Z. Hečl, J. Balvín
1. Úvod – zahájení v 18.30 hod.
2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
vč. doplněných bodů 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 a 15. Před hlasováním dal předsedající možnost se
vyjádřit přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje následující program 19. Zasedání zastupitelstva Obce Vochov
1. Úvod
2. Schválení programu
3. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vochov za rok 2016 a návrhu
závěrečného účtu za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Vochov a rozdělení zisku
6. Darovací smlouva pro MŠ
7. Oprava střechy přístřešku na hračky pro Mateřskou školu Vochov firmou Martin Havalec
IČO: 73455768
8. Oprava přístřešku – obvodové zdi, na hračky pro Mateřskou školu Vochov firmou Zadražil Vratislav
IČO: 11626046
9. Oprava tělocvičny firmou Zadražil Vratislav IČO: 11626046
10. Informace o záměru směny pozemku ve vlastnictví firmy G-Team par.č. 562/1 za část pozemku par. č.
564 ve vlastnictví obce Vochov
11. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na par.č. 532/36, 532/3, 531/12 a
531/8 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Vochov ve vlastnictví Obce Vochov se společností Gas Net s.r.o.
zastoupenou GridServices, s.r.o.
12. Informace o přidělené dotaci ve výši 78 mil. Kč na splaškovou kanalizaci a ČOV v obci Vochov
13. Schválení nákladů na instalaci zpomalovacích pruhů v obci Vochov
14. Informace o nákladech na opravu silnice par.č. 323 v k.ú. Vochov ostatní komunikace
15. Správce hřiště
16. Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro: 8,

Proti: 0,

Zdržel se: 0.

Usnesení č. 159/19/2017 bylo schváleno.

3. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vochov za rok 2016 a návrhu
závěrečného účtu za rok 2016
Předsedající seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vochov za rok
2016 a s návrhem závěrečného účtu za rok 2016. Před hlasováním dal předsedající možnost se vyjádřit
přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
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Předsedající dal hlasovat o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vochov za rok 2016 a
o návrhu závěrečného účtu za rok 2016 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vochov za rok
2016 a návrh Závěrečného účtu za rok 2016 a vyjádřilo bezvýhradný souhlas s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování:

Pro:8,

Proti:0,

Zdržel se:0,

Usnesení č. 160/19/2017 bylo schváleno.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2016. Před hlasováním dal předsedající možnost
se vyjádřit přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat o účetní závěrce za rok 2016 a převodu hospodářského výsledku na účet 432 –
Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje výsledek hospodaření s tím,
že bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Výsledek hlasování:

Pro:8,

Proti:0,

Zdržel se: 0.

Usnesení č. 161/19/2017 bylo schváleno.

5. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Vochov a rozdělení zisku
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou Mateřské školy obce Vochov a s návrhem na rozdělení zisku
v celkové výši 19.184,50 do fondu odměn ve výši 15.347 Kč, slovy : patnácttisíctřistačtyřicetsedmkorun a
3.837,50 Kč, slovy: třitisíceosmsettřicetsedmkorun 50/100 hal., do rezervního fondu. Před hlasováním dal
předsedající možnost se vyjádřit přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat účetní závěrce Mateřské školy obce Vochov a o návrhu na rozdělení zisku do
fondu odměn ve výši 15.347 Kč, slovy: patnácttisíctřistačtyřicetsedmkorun a 3.837,50 Kč, slovy
třitisíceosmsettřicetsedmkorun 50/100 do rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje účetní závěrku Mateřské školy obce Vochov a návrh na rozdělení
zisku do fondu odměn ve výši 15.347 Kč, slovy : patnácttisíctřistačtyřicetsedmkorun a 3.837,50 Kč, slovy
třitisíceosmsettřicetsedmkorun 50/100 hal. do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro: 8,

Proti: 0,

Zdržel se: 0.

Usnesení č. 162/19/2017 bylo schváleno.

6. Schválení Darovací smlouvy pro Mateřskou školou Vochov
Předsedající seznámil přítomné s Darovací smlouvou mezi dárcem Mateřskou školou Vochov ve výši
6.000 Kč, slovy: šesttisíckorun. Dar bude využit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.
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Předsedající dal hlasovat o Darovací smlouvě mezi dárcem a obdarovaným Mateřskou školou Vochov ve
výši 6.000 Kč, slovy: šesttisíckorun. Dar bude využit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory
mládeže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje Darovací smlouvu mezi dárcem a obdarovaným Mateřskou školou
Vochov ve výši 6.000 Kč, slovy: šesttisíckorun. Dar bude využit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a
podpory mládeže.
Výsledek hlasování:

Pro: 8,

Proti: 0,

Zdržel se: 0.

Usnesení č. 163/19/2017 bylo schváleno.

7. Schválení opravy střechy přístřešku na hračky pro Mateřskou školu Vochov firmou Martin Havelec,
IČO: 73455768, rozpis prací včetně, cen je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Předsedající seznámil přítomné o Rozpisu prací na opravu střechy přístřešku na hračky pro Mateřskou
školu Vochov od firmy Martin Havelec IČO : 73455768 v celkové částce 87.834 Kč, slovy:
osmdesátsedmtisícosmcettřicetčtyřikoruny.
Předsedající dal hlasovat o Rozpisu prací na opravu střechy přístřešku na hračky pro Mateřskou školu
Vochov od firmy Martin Havelec IČO : 73455768 v celkové částce 87.834 Kč, slovy:
osmdesátsedmtisícosmcettřicetčtyřikoruny a provedením opravy střechy firmou Martin Havelec
IČO: 73455768
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje Rozpis prací na opravu střechy přístřešku na hračky pro Mateřskou
školu Vochov od firmy Martin Havelec IČO : 73455768 v celkové částce 87.834 Kč, slovy:
osmdesátsedmtisícosmcettřicetčtyřikoruny a provedením opravy střechy firmou Marin Havelec
IČO:73455768.
Výsledek hlasování:

Pro:8 ,

Proti:0,

Zdržel se:0

Usnesení č. 164/19/2017 bylo schváleno.

8. Schválení opravy přístřešku na hračky pro Mateřskou školu Vochov – obvodové zdi, firmou Zadražil
Vratislav, IČO: 11626046 za práci v hodinové sazbě 180 Kč
Předsedající seznámil přítomné s havarijním stavem přístřešku na hračky pro Mateřskou školu Vochov a
nutností opravit obvodové zdi tohoto přístřešku. Opravu provede firma Zadražil Vratislav IČO: 11626046 za
180 Kč za hodinu práce. Před hlasováním dal předsedající možnost se vyjádřit přítomným občanům. Nikdo
nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat o opravě přístřešku na hračky pro Mateřskou školu Vochov firmou Zadražil
Vratislav IČO: 11626046 za 180 Kč za hodinu práce, slovy: jednostoosmdesátkorun za hodinu práce.
Opraveny budou obvodové zdi dle potřeby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje opravu přístřešku na hračku pro Mateřskou školu firmou Zadražil
Vratislav IČO: 11626046 za 180 Kč za hodinu práce, slovy: jednostoosmdesátkorun za hodinu práce.
Opraveny budou obvodové zdi dle potřeby.
Výsledek hlasování:

Pro: 8,

Proti: 0,

Usnesení č. 165/19/2017 bylo schváleno.
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Zdržel se: 8.

9. Schválení opravy tělocvičny v budově Obecního úřadu Vochov
Předsedající seznámil přítomné s nutností opravy tělocvičny v budově Obecního úřadu Vochov, především
s nevyhovující podlahou. Opravu provede firma Zadražil Vratislav, IČO: 11626046. Cena za jednu hodinu
práce je 180 Kč, slovy: jednostoosmdesátkorun za hodinu práce. Před hlasováním dal předsedající
možnost se vyjádřit přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat o opravě tělocvičny v budově Obecního úřadu Vochov. Opravu provede firma
Zadražil Vratislav, IČO: 11626046. Cena za jednu hodinu práce je 180 Kč, slovy: jednostoosmdesátkorun
za hodinu práce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje opravu tělocvičny v budově Obecního úřadu Vochov, především
nevyhovující podlahu. Opravu provede firma Zadražil Vratislav, IČO: 11626046. Cena za jednu hodinu
práce je 180 Kč, slovy: jednostoosmdesátkorun za hodinu práce..
Výsledek hlasování:

Pro: 8,

Proti: 0,

Zdržel se: 0.

Usnesení č. 166/19/2017 bylo schváleno.
10. Informace ohledně záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti G-Team s.r.o. par.č. 562/1
za část pozemku par.č. 564 ve vlastnictví Obce Vochov. Oba pozemky se nacházejí v k.ú. Vochov.
Předsedající seznámil přítomné se záměrem na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti G-Team s.r.o.
par.č. 562/1 za část pozemku par.č. 564 ve vlastnictví Obce Vochov. Oba pozemky se nacházejí v k.ú.
Vochov.
Zastupitelstvo obce souhlasí za následujících podmínek:
Výměna pozemků je možná, pokud bude vyřešen přístup z okolních pozemků 562/1 a 563/17, aby byla
zachována plynulost cesty na Kozolupy a zpět. Veškeré administrativní náklady ponese G-team.

11. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na par. č. 532/36, 532/3, 531/12
a 531/8 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Vochov, jehož vlastníkem je Obec Vochov se společností
GasNet s.r.o. zastoupenou GridServices s.r.o.
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na par. č.
532/36, 532/3, 531/12 a 531/8 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Vochov, jehož vlastníkem je Obec Vochov se
společností GasNet s.r.o. zastoupenou GridServices s.r.o. Před hlasováním dal předsedající možnost se
vyjádřit přítomným občanům. Nikdo nevyužil možnosti se ke smlouvě vyjádřit.
Předsedající dal hlasovat o Smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na par. č. 532/36,
532/3, 531/12 a 531/8 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Vochov, jehož vlastníkem je Obec Vochov se
společností GasNet s.r.o. zastoupenou GridServices s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na par. č.
532/36, 532/3, 531/12 a 531/8 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Vochov, jejichž vlastníkem je Obec Vochov
se společností GasNet s.r.o. zastoupenou GridServices s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro:8,

Proti:0,

Zdržel se:0,

Usnesení č. 167/19/2017 bylo schváleno.
12. Informace o přidělené dotaci ve výši 78 mil Kč na Splaškovou kanalizaci a ČOV ve Vochově
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Starosta informoval o tom, že projekt na Výstavbu nové ČOV a kanalizace byl vybrán k financování a
získal dotaci ve výši 78 mil. Kč.
13. Schválení nákladů na zpomalovací pruhy v Obci Vochov
Předsedající seznámil přítomné s cenovou kalkulací na umístění zpomalovacích pruhů v Obci Vochov.
Celková výše nákladů činí 32.685 Kč, slovy: třicetdvatisícešestsetosmdesátpětkorun. Umístění provede
společnost Replast produkt spol. s r.o. IČO: 25245945
Předsedající dal hlasovat o cenové kalkulaci na umístění zpomalovacích pruhů v Obci Vochov v celkové
výši nákladů 32.685 Kč, slovy: třicetdvatisícešestsetosmdesátpětkorun. Umístění provede společnost
Replast produkt spol. s r.o. IČO: 25245945
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje cenovou kalkulaci na umístění zpomalovacích pruhů v Obci Vochov
v celkové výši nákladů 32.685 Kč, slovy: třicetdvatisícešestsetosmdesátpětkorun. Umístění provede
společnost Replast produkt spol. s r.o. IČO: 25245945
Výsledek hlasování:

Pro:8,

Proti:0,

Zdržel se:0,

Usnesení č. 168/19/2017 bylo schváleno.
14. Informace o nákladech na opravu silnice par.č. 323 v k.ú. Vochov ostatní komunikace
Předsedající seznámil přítomné s náklady na opravu silnice par.č. 323 v k.ú. Vochov ostatní komunikace.
Celkové náklady na opravu této silnice činily 135 tisíc korun.
15. Správce hřiště
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přijetí správce ,,Sportovního areálu v Obci Vochov,,
s hodinovou sazbou 100 Kč/hod. HM.
Předsedající dal hlasovat o návrhu na přijetí správce ,,Sportovního areálu v Obci Vochov,, s hodinovou
sazbou 100 Kč/hod. HM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vochov schvaluje návrhem na přijetí správce ,,Sportovního areálu v Obci Vochov,,
s hodinovou sazbou 100 Kč/hod. HM.
Výsledek hlasování:

Pro:8,

Proti:0,

Zdržel se:0,

Usnesení č. 169/19/2017 bylo schváleno.

16. Diskuse
Otázka: Etapy kanalizace způsob.
Odpověď: Detaily lze zjistit z projektové dokumentace. Po dohodě lze nahlédnout do dokumentace na OÚ.
Otázka: Pronájem pozemků pro Jednotný Vochov od p. Zapomněla.
Odpověď: Toto je vztah dvou soukromých subjektů. Obec zde nemá žádnou účast.
Otázka: Příspěvek pro fotbalisty nad rámec schválené roční sumy.
Odpověď: Příspěvek je možný. Nutné si podat na OÚ žádost .
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Sdělení: dle pana Štícha dochází k úmyslnému vypouštění hospodářských zvířat a došlo i k přiotrávení
psů. Starosta obce informuje PČR, místní oddělení v M. Touškov.
Otázka: Výstavba v nové lokalitě „Za hřištěm“.
Odpověď: Bude zde postaven dům služeb. Obsazenost a typ služeb je záležitost soukromého subjektu.
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