Městys Dřevohostice

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 18. 12. 2014 od 17.00 hodin v konferenční místnosti zámku v Dřevohosticích

Zastupitelstvo městyse projednalo:
Program 2. zasedání ZM Dřevohostice
1. Určení zapisovatele zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba členů návrhové komise
4. Program zasedání zastupitelstva
5. Jednací řád zastupitelstva městyse Dřevohostice
6. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
7. Zpráva kontrolního výboru (MŠ, ZŠ, městys)
8. Zpráva finančního výboru (MŠ, ZŠ, městys)
9. Rozpočtové opatření číslo 6/2014
10. Přenesení pravomoci na Radu městyse k provedení rozpočtového opatření č.7/2014
11. Návrh rozpočtu městyse na rok 2015
12. Přenesení pravomoci na Radu městyse provádět rozpočtová opatření v období 2015-2018
13. Návrh OZV TKO 1/2014
14. Návrh zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu městyse – volnočasové aktivity
15. Projednání návrhu na ocenění občanů v roce 2014
16. Dílčí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014
17. Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 1116, 1117, 1118, prostor bývalé střelnice nad ulicí
Lesní
18. Určení zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořizování Územního plánu
městyse Dřevohostice
19. Kupní smlouva s L. Dopitovou – prodej pozemku p. č. 173/2 o výměře 44 m2
20. Diskuze, závěr

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
- ověřovatele zápisu z 2. zasedání: Ing. Stanislav Čížek, Pavlína Tellingerová
- návrhovou komisi ve složení: předseda Tomáš Doušek, členové MUDr. Michaela Roubalíková,
Petr Menšík
- rozšíření programu 2. zasedání ZM Dřevohostice o materiály:
č. 18: Určení zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořizování Územního plánu
městyse Dřevohostice
č. 19: Kupní smlouva s L. Dopitovou – prodej pozemku p. č. 173/2 o výměře 44 m2
- program 2. zasedání ZM včetně rozšíření
Materiál č. 5: - Jednací řád Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Materiál č. 9: - Rozpočtové opatření č.6/2014 v předneseném znění
Materiál č.10: - Přenesení pravomoci na Radu městyse Dřevohostice ke schválení a k provedení
rozpočtového opatření č. 7/2014
Materiál č. 11: - Rozpočet městyse na rok 2015 v předloženém znění

Materiál č. 12: - Přenesení pravomoci na Radu městyse Dřevohostice provádět rozpočtová opatření
v období 2015- 2018:
a) provedení rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů až do
výše přidělené dotace.
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši
pro samostatné provádění rozpočtových opatření Radou městyse Dřevohostice a to do částky 300.000,- Kč
včetně, v těchto případech:
1) pokud je rozpočtové opatření prováděno pouze mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, tyto změny
však nesmí vyvolat další nároky na finanční prostředky městyse (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů
městyse).
2) kdy zapojení výdajů vyžaduje zajištění chodu obce v případě havárií, odvrácení možných škod
a v případě, kdy by mohlo dojít k větší škodě neuhrazením požadovaných plnění.
c) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném Radou
městyse Dřevohostice prostřednictvím finančního výboru městyse Dřevohostice.
d) Přenesení pravomoci je limitováno na období 2015- 2018.
Materiál č. 14: - Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu městyse – volnočasové aktivity
Materiál č. 15: - Návrh na ocenění občanů městyse Dřevohostice v roce 2014 pamětní plaketou
i pamětním listem.
Materiál č. 17: - neprodat pozemky p.č. 1116, výměra 2.274 m2, orná půda, p.č. 1117, výměra 3.933 m2,
ostatní plocha, p.č. 1118, výměra 2.848 m2, orná půda, vše v katastrálním území Dřevohostice, prostor
bývalé střelnice nad ulicí Lesní – Dřevohostice
Materiál č. 18: - ZM v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87 zákona č. 128 /2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve znění pozdějších
předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 tohoto zákona, určuje a schvaluje zastupitele
Petra Dostála, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování Územního plánu
městyse Dřevohostice.
Materiál č. 19: - odprodej pozemku, parc. číslo 173/2, ostatní plocha – zeleň, o výměře 44 m2, zapsaného
na LV č. 10001, pro k. ú. Dřevohostice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště
Přerov, paní Libuši Dopitové, Chmelín 122, Dřevohostice za částku 1.100,- Kč

Zastupitelstvo městyse vydává
Materiál č. 13: - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování TKO
Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, dne 18. 12. 2014 v 18.53 hodin

Jaroslav Jančík, v.r.
místostarosta městyse

Petr Dostál, v.r.
starosta městyse

