ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Jabloňany 
konaného dne 14. 2. 2017

Starosta obce Roman Plch zahájil zasedání v 19:03 a všechny přivítal.

Technický bod:
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu Jabloňany v zákonem stanovené lhůtě a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z 9 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: 
Fojt Jaroslav, Kejíková Kateřina, Machač Jaroslav, Ocetek Miroslav, Plch Roman, Prudký Milan, Vlach Roman
Omluveni: Dvořák Martin
Nepřítomni: Hlaváček Pavel
Veřejnost: 8
Hosté: 1 
Usnesení č. 1: 
Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelkou byla jmenována paní Monika Fojtová  
a ověřovateli zápisu byli paní Kateřina Kejíková a pan Jaroslav Machač.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta obce navrhl doplnit program jednání o bod č. 14  Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice a původní bod č.14 Diskuze a různé posunout jako bod č.15. Poté přečetl doplněný program jednání.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
	Rozpočtové opatření č. 10/2016

Protokol z kontroly v ZŠ
	Inventarizační zpráva za rok 2016
Opětovné projednání snížení nájmu v pohostinství
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Žádost SDH na pořádání pouťových zábav
Dodatek č.1/2016 ke smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodu s VAS 
	Výběr a pořízení malotraktoru a příslušenství
Dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2017
Vybudování opěrné stěny na hřišti v Luhu
Dotace na Požární ochranu JMK 2017
Technické řešení opravy chodníku u řadovek směr Obora
Žádost o povolení práva stavby  na pozemku p. č. 1428
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice
	Diskuze a různé
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod programu č. 1: Rozpočtové opatření č. 10/2016
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.10/2016, které schválil ve své pravomoci starosta obce dne 14. 12. 2016. Tímto rozpočtovým opatřením se nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, jedná se o přesun prostředků mezi jednotlivými paragrafy výdajové stránky rozpočtu. Účetní obce seznámila přítomné se změnami v rozpočtovém procesu v důsledku přijetí zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Zastupitelstvo vzalo toto rozpočtové opatření a další informace na vědomí. 
Bod programu č. 2: Protokol z kontroly v ZŠ
Starosta obce předložil protokol z kontroly v místní škole za období  7/2016 – 11/2016. Uvedl, že nebylo zjištěno žádné pochybení. Zastupitelstvo protokol projednalo a odsouhlasilo.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje protokol z veřejnoprávní kontroly vykonané u příspěvkové organizace Základní škola Jabloňany, okres Blansko, příspěvková organizace za období 7/2016 – 11/2016.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod programu č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2016
Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům za účast na inventůrách za rok 2016. Poté předložil Inventarizační zprávu za rok 2016. Zastupitelstvo ji projednalo a odsouhlasilo.

Usnesení č. 4:
Zatupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo Inventarizační zprávu majetku a závazků obce Jabloňany za rok 2016.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Dále dal starosta obce hlasovat o vyřazení majetku, který navrhly jednotlivé inventarizační komise k vyřazení.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle inventarizační zprávy  a souhlasí s vyřazením následujícího drobného dlouhodobého majetku:
IČ   66 – Kalkulačka Casio                                            2.337,00 Kč
IČ 193 – Savice 2,4m se šroubením F-C bílá                            3.882,50 Kč                                                                  
IČ 194 – Savice 2,4m se šroubením G - zelená                          3.882,50 Kč
IČ 196 – Počítač bronze 512Mb, 4DD 80Gb                           16.142,40 Kč
IČ 197 – Tiskárna Minolta MC 2400W Color                           7.092,40 Kč
IČ 421 – Mobilní telefon CUBE 1 6503 Black                          2.999,00 Kč
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení nedokončené investice – inv. číslo 29/13 Polohopis a výškopis na hřiště „U mlýna“ v hodnotě 3.630,-Kč  a vyřazení tohoto majetku schvaluje.                  
Hlasování pro schválení: pro 7,  proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Bod programu č. 4: Opětovné projednání snížení nájmu v pohostinství

Na zasedání ZO se dostavil za nájemce místního pohostinství pan xxxxxxxxxx a objasnil důvody, které vedly k podání žádosti o snížení nájemného v místním pohostinství z 2.200,-Kč na 1.500,-Kč. Zmínil hlavně náklady na pořízení EET v částce asi 9.900,-Kč, na které sice byla jednorázová daňová úleva 5.000,-Kč, ale celoroční provoz EET včetně nutného připojení na internet činí 9.700,-Kč. Dále zmínil, že zisk během zimních měsíců je téměř nula nebo je dokonce v některých měsících ztrátový, proti tomu jsou výnosnější letní měsíce. Na otázku od ZO, zda v případě nesnížení nájmu  plánují opustit místní pohostinství, odpověděl, že neplánují. Dále uvedl, že po propočtu na hodinový výdělek v zimním období činí příjem pro paní xxxxxxxx 40,-Kč na hodinu. Starosta uvedl, že záměr na snížení nájemného byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 28. 11. 2016 do 13. 12. 2016.  Zastupitelstvo toto projednalo a starosta dal hlasovat o snížení nájemného v místním pohostinství.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného v místním pohostinství z 2.200,-Kč na 1.500,-Kč od 
1. 3. 2017.
Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Bod programu č. 5: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Starosta obce předložil zastupitelstvu právní rozbor Ministerstva vnitra k OZV o nočním klidu Obce Jabloňany č.1/2016 s konstatováním, že tato OZV je v rozporu se zákonem. Předložil novou OZV Obce Jabloňany o nočním klidu č.1/2017. Zastupitelstvo tuto projednalo a starosta dal o nové OZV hlasovat.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabloňany č.1/2017 o nočním klidu.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Bod programu č. 6: Žádost SDH na pořádání pouťových zábav
Starosta obce předložil žádost SDH Jabloňany na pořádání pouťových zábav v červenci 2017 v areálu „Za školou“. Zastupitelstvo  toto projednalo a odsouhlasilo.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce povoluje SDH Jabloňany pořádání pouťových zábav v termínu 7.7.-9.7.2017 v areálu „Za školou“.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se  0
Usnesení č. 9 bylo přijato
Bod programu č. 7: Dodatek č.1/2016 ke smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodu s VAS 
Starosta obce předložil dodatek č.1/2016 ke smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodu s VAS Boskovice, kterým se navyšuje nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu za rok 2016 o 155.000,-Kč tedy na částku 172.300,-Kč.
Zatupitelstvo obce bere dodatek č.1/2016 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodu a její příloze č.3 Nájemné na rok 2016 na vědomí. 

Bod programu č. 8: Výběr a pořízení malotraktoru a příslušenství
Starosta seznámil přítomné s obdrženými nabídkami na poptávku malotraktoru. Místostarosta doplnil, že na pracovních schůzkách, kde byli přítomní zájemci o pořízení malotraktoru z řad zastupitelů a řidičů traktoristů a spolků byly nadefinovány optimální požadavky, kde podstatným limitujícím požadavkem byla výška traktoru z důvodu nízkého vjezdu do garáže. Dále uvedl, které příslušenství bylo poptáváno: v základu - malotraktor, přívěs o nosnosti 2t, příkopovým mulčovač, přední radlice na sníh  a alternativně válcový sypač nebo rozmetadlo na zimní údržbu. Uvedl, že při koupi bude upuštěno od sypače (rozmetadla) na zimní údržbu. Že mulčovač lze pořídit od jiného výrobce případně i levnější, ale protože s ním v okolí nejsou zkušenosti, tak zůstáváme u varianty, která je doporučena pro zapojení s vybraným traktorem (která byla i součástí předložené nabídky). Cenově nejvýhodnější je nabídka od firmy Šálek z Prostějova.  Dále uvedl, že celý komplet bude od jednoho českého výrobce. P. Kejíková se zeptala kdo bude odpovídat za provoz traktoru a zda není třeba referentské školení k řízení obecního (služebního) vozidla. Místostarosta uvedl, že bude muset být určena pověřená osoba, která musí vlastnit řidičské oprávnění sk. B  a pokud bude zapojen přívěs, musí vlastnit řidič řidičské oprávnění sk. T. Za spolky bude určena pravděpodobně jedna max. 2 osoby, které pokud budou chtít spolky traktor zapůjčit, bude za traktor plně odpovědná organizace spolku. Dodal, že toto bude ošetřeno smluvně. Dále bylo zmíněno, že traktor má osvědčení pro provoz na komunikacích a nepodléhá registraci na dopravním inspektorátu, tudíž není opatřen SPZ a není třeba ani povinné prohlídky na STK. K referentskému školení doplnil, že je nutné a obec by měla podobně řešit i pro ostatní osoby, které jezdí pro obec svým os. autem nebo i pro hasiče, kteří řídí obecní hasičskou techniku. Pan xxxxxxxxx se zeptal, zda traktor bude schopen posekat hasičskou dráhu. Na to opověděl místostarosta, že bubnová sekačka k přednímu zapojení nebyla součástí poptávky z důvodu vysoké pořizovací ceny (výhodnější je pak pořídit samostatný travní traktůrek/sekačku) a že je možné zkusit dráhu posekat umlčovacími noži beze  sběru trávy. Dále uvedl, že v rozpočtu na rok 2017 byla na paragrafu 3745 – Péče o veřejnou zeleň vyhrazena původně částka 700tis. Kč na pořízení traktoru a příslušenství, bude proto nutné během roku navýšit prostředky na tomto paragrafu rozpočtovým opatřením, které by bylo schváleno po výběru dodavatelů na chodník a veřejné osvětlení. Zastupitelstvo toto projednalo a odsouhlasilo pořízení malotraktoru od firmy Šálek z Prostějova za 833.302,-Kč.

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr a pořízení malotraktoru od firmy Šálek s.r.o., Prostějov dle cenové nabídky ze dne 8. 2. 2017 ve výši 833.032,-Kč vč. DPH, kdy bude oproti rozšířené poptávce upuštěno od pořízení kotoučového sypače.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato
Bod programu č. 9: Dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2017
Starosta  informoval, že jako každoročně jsou vypsány dotační tituly na JMK v Programu rozvoje venkova JMK 2017. Uvedl, že je možné požádat o dotaci od 20 do 200 tis. Kč. Místostarosta obce doplnil, že je vypsáno 5 oblastí, ve kterých je možné dotace čerpat. Pro obec připadá v úvahu požádat o dotaci na pořízení traktoru nebo výstavu chodníku. Zde si není jist, jestli dotační titul není vypsán pouze na opravy stávajících staveb a že bude muset být zjištěno, z kterého titulu bude pro obec výhodnější podat žádost o dotaci. Zastupitelstvo toto projednalo a odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2017 na pořízení traktoru nebo na vybudování prodloužení chodníku směr Obora.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z Programu rozvoje venkova JMK 2017 na pořízení traktoru nebo na vybudování prodloužení chodníku směr Obora v maximální výši 200 tis. Kč.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se  0
Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod programu č. 10: Vybudování opěrné stěny na hřišti v Luhu
Starosta obce zmínil současný stav opěrné zdi na hřišti v Luhu. Předložil nákres nové opěrné zdi na hřišti v Luhu a orientační rozpočet. Informoval o třech možných variantách: 1. získat od E.ONu sloupy po rekonstrukci VO, tyto rozřezat a zabetonovat do země, 2. rekonstrukce zdi formou ztraceného bednění a 3. varianta  rekonstrukce zdi formou gabionů. Uvedl, že varianta 1 a2 vyžaduje vypracování projektové dokumentace, na základě které by bylo nutné požádat o územní rozhodnutí a tyto náklady by představovaly včetně projektové dokumentace  40tis. Kč. Varianta č. 3 je spojena s územním souhlasem, který je za poplatek 3 tis. Kč a stačí k němu jednoduchá projektová dokumentace. Bylo zmíněno, že jsou opět vypsány dotační tituly pro spolky. Problematické je, že jsou zaměřeny spíše na dovybavení sportovišť, a  že pozemek na kterém se nachází opěrná zeď je obce a ne Malé kopané Jabloňany, která by byla žadatelem o dotaci. Dalším problémem je, zda by se stihl územní souhlas vyřídit do 28. 2. 2017, kdy končí podávání žádosti. Do dikuze za zapojil p. xxxxxxxxxx, který společně s bratrem provedl 3D vizualizaci. Zmínil, že po proběhlé rekonstrukci havarijního stavu fotbalových buněk za přispění p. xxxxxxxxxx, by bylo vhodné pokračovat v rekonstrukci areálu, který je využíván při spoustě akcí. Uvedl, že gabiony jsou v současné době moderní  a nejlevnější varianta a že členové MK by byli ochotni provést veškeré práce, pokud by obec zafinancovala materiál. Dále byla řešena problematika oplocení, které nebylo uvedeno v rozpočtu. Zastupitelstvo toto projednalo a vzalo na vědomí s tím, že tato problematika bude řešena opětovně na dalším zasedání. 
Bod programu č. 11: Dotace na Požární ochranu JMK 2017
Starosta obce předložil požadavek JSDH na pořízení nových ochranných pracovních zásahových prostředků PO v celkové výši 85.714,-Kč. Starosta předal slovo veliteli JSDH p. xxxxxxxxxxx. Ten uvedl, že zásahová jednotka má 6 nových členů, kteří musí být vybaveni novými ochrannými prostředky. Místostarosta doplnil, že se jedná o nemalé peníze, ale že např. v tomto týdnu měla zásahová jednotka dva výjezdy a dále, že členové JSDH mají v plánu brigádu pro obec na kácení dubu v Luhu a čistění pozemku na stráni v Luhu pro přípravu na vysázení nových stromků, čímž obci šetří další peníze, které by musela jinak vynaložit. Dále bylo zmíněno, že některé ochranné prostředky budou muset být vyměněny i kdyby obec s žádostí o dotaci neuspěla. Poté dal starosta obce hlasovat o podání žádosti o dotaci.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na Ochranné pracovní zásahové prostředky, věcné prostředky PO pro JSDH Jabloňany v celkové výši 85.714,-Kč, podíl dotace činí 60 tis.Kč, zbytek bude uhrazen z rozpočtu obce.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se  0
Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod programu č. 12: Technické řešení opravy chodníku u řadovek směr Obora
Starosta obce předložil rozpočet na opravu chodníku před řadovými domy. Zmínil, že naceněná oprava včetně výměny obrubníků je ve výši 95 tis. Kč bez DPH, v případě výměny dlažby je cena 59 tis. Kč bez DPH.  Zastupitelstvo toto projednalo a poté dal starosta hlasovat o variantě celkové opravy včetně výměny obrubníků. 
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje kompletní opravu chodníku před řadovými domy včetně výměny obrubníku a pokládky zámkové dlažby.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se  0
Usnesení č. 13 bylo přijato
Bod programu č. 13: Žádost o povolení práva stavby  na pozemku p. č. 1428
Starosta obce předložil na žádost SDH Jabloňany Smlouvu o právu provést stavbu „Sklad sportovního a relaxačního materiálu o rozměrech 4m x 6m“ na pozemku obce p. č. 1428 v 
k. ú. Jabloňany. Starosta obce předal slovo členovi SDH p. xxxxxxxxxx. Ten uvedl, že starý sklad (buňka od fotbalistů) by byla odstraněna  a byl by zde postaven nový sklad. P. xxxxxxxxxxxxx uvedl, že s ohledem na nově pořízené vybavení pro oddíl mládeže SDH jsou současné skladové prostory nedostačující.  Smlouva bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo souhlasu. Zastupitelstvo smlouvu projednalo a odsouhlasilo.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Sklad sportovního a relaxačního materiálu o rozměrech 4m x 6m“ na pozemku obce p. č. 1428 v k. ú. Jabloňany pro stavebníka SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany, se sídlem Jabloňany 137.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se  0
Usnesení č. 14 bylo přijato
Bod programu č. 14: Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice
Starosta obce předložil dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice, která řeší projednávání přestupků pro Obec Jabloňany. Dodatkem dojde k doplnění smlouvy o projednávání přestupků, které vyplývají ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a to v takovém rozsahu, který se bude týkat porušení pravidel pro pohyb psů stanovených OZV č.1/2011 obce Jabloňany. Zastupitelstvo dodatek projednalo a odsouhlasilo.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí Jabloňany a Městem Boskovice ze dne 3. 1. 2011, včetně dohody o změně ze dne 3. 12. 2014, na podkladě které vykonávají orgány Města Boskovice namísto orgánů Obce Jabloňany v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“). Dodatkem se doplňuje rozsah smlouvy o projednávání přestupků stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a to v takovém rozsahu, které se budou týkat porušení pravidel pro pohyb psů stanovených OZV č. 1/2011 obce Jabloňany.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato
Bod programu č. 15: Diskuze a různé
	Zastupitel p. Fojt pozval přítomné na zájezd na bowling, který se uskuteční v sobotu 18. 2. 2017.

Místostarosta obce informoval o kácení stromů, napadených kůrovcem, v Hutích na Oboře. Jedná se asi o 20m3 kulatiny a 10m3 ostatního dřeva. 
	Starosta informoval o odbahnění části zatrubněného potoka, který provádělo Povodí Moravy, protože potok je v jejich vlastnictví. Dále uvedl, že 4 fůry byly odvezeny na vymrznutí na odbagrovanou hasičskou dráhu. Při vývozu 4. fůry došlo k jejímu vysypání na silnici na Kocimberk. Sdělil, že řidiči nákladního auta hrozí výpověď. Silnice byla uklizena do pár hodin. Uskladněná zemina byla v pondělí 13. 2. 2017 odvezena pryč.
Starosta oznámil termín oslav 660. výročí založení obce a 110 let SDH Jabloňany, který byl stanoven na 10. a 11. června 2017. Začátek je naplánován přibližně na 13h. Nastínil předběžný program, který bude postupně upřesněn a uveden v pozvánce.  Bylo dohodnuto, že po příštím zasedání ZO proběhne pracovní schůzka, zabývající se průběhem oslav.

Starosta obce ukončil jednání ve 21:00. Další  jednání zastupitelstva se uskuteční v úterý        7. 3. 2017 od 18 hodin.
Zapsala: Ing. Monika Fojtová



Ověřovatelé:             Kateřina Kejíková               podpis ……………………..

           Ing. Jaroslav Machač           podpis ……………………..


Starosta:                 Roman Plch                         podpis ……………………..



