ZÁPIS č. 8/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Doloplazy dne 14. prosince 2017 v 17.30 hodin
Přítomni: Ladislav Sypko, Petr Štěpánek, Pavel Špaček, Kateřina Dostálíková, Jan Kadlčík
Omluveni: Zdeňka Fišerová, Karel Bátěk
Zapisovatelka: Marie Rundtová
Program:

1. Zahájení zasedání v souladu s jednacím řádem ZO Doloplazy
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Organizační a majetkové záležitosti obce
- prodej části parcely č. 331/2 k.ú. Doloplazy (vedle domu č.p. 96 – býv.p.Štastná) –
schválení
- informace nádrž
- víceúčelové hřiště (informace o ukončení stavby)
- rekonstrukce kuchyně MŠ – dořešení majetkových záležitostí
(smlouva o výpůjčce, darovací smlouva)
- schválení dodatku smlouvy – dopravní obslužnost
- příprava inventury v obecní prodejně
- informace cyklostezka Doloplazy – Dobromilice
- cena stočného pro rok 2018
- příprava demolice domů č.p. 34 a 58
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočtové provizorium
6. Odměny neuvolněných zastupitelů
7. Poplatek za komunální odpad pro rok 2018
8. Zápis do kroniky za rok 2015
9. Diskuze
10. Usnesení a závěr

Zastupitelstvo zařazení tohoto bodu do programu schválilo 5 hlasy.
1. Zahájení zasedání
Starosta obce Ladislav Sypko zahájil zasedání ZO v 17.30 hodin přivítáním přítomných.
Starosta konstatoval, že ze sedmi zastupitelů je přítomno pět, zastupitelstvo je tedy usnášení
schopné.
Program zasedání byl schválen za souhlasu všech zastupitelů. Zápis z předešlého zasedání
zastupitelstva byl k nahlédnutí na tomto zasedání a bez připomínek ověřovateli podepsán.
Zapisovatelkou zasedání byla pověřena Marie Rundtová, ověřovateli zápisu byli pověřeni Jan Kadlčík
a Kateřina Dostálíková.
2. Kontrola usnesení
Schůzka s vedením ŽPSV – starosta informoval o jednání se zástupci ŽPSV – viz bod 3. informace
vodní nádrž.

3. Organizační a majetkové záležitosti obce
- prodej části parcely č. 331/2 k.ú. Doloplazy – záměr byl schválen na úřední desce v době od 3.11.2017
do 19.11.2017, k záměru nebylo připomínek. Zastupitelstvo obce prodej schválilo 5 hlasy pro s tím, že
kupní cena je ve výši 40 Kč/m2 a veškeré náklady související s prodejem včetně geometrického zaměření
zajistí kupující.
- informace nádrž – starosta informoval o jednání se zástupci ŽPSV. Prodej vodní nádrže je nadále
v jednání, po přepisu vlastnického práva na obec bude s ŽPSV uzavřena nájemní smlouva na
pozemky pod nádrží. Dále starosta informoval ZO o možnosti využití nádrže (jednání o pronájmu
s rybáři)
- víceúčelové hřiště – starosta informoval o ukončení a předání stavby, terénní úpravy budou
dokončeny na jaře 2018, do konce roku 2017 bude požádáno o kolaudaci stavby.
- rekonstrukce kuchyně MŠ – dořešení majetkových záležitostí – hospodářka obce předložila návrh
darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu, kterou se
Mateřské škole Doloplazy se školní jídelnou PO daruje drobný hmotný majetek pořízený v souvislosti
s rekonstrukcí školní stravovny MŠ (soupis darovaného majetku je přílohou darovací smlouvy. Dále
zastupitelstvo schválilo smlouvu o výpůjčce, kterou se Mateřské škole Doloplazy se školní jídelnou PO
dává do výpůjčky dlouhodobý hmotný majetek (elektrický sporák s troubou). Schváleno 5 hlasy pro.
- schválení dodatku smlouvy – dopravní obslužnost – zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje (pro
výpočet příspěvku bude nově rozhodný počet obyvatel poskytovatele k 1.1.2017, výše příspěvku 70 Kč
na obyvatele zůstává nezměněna). Schváleno 5 hlasy pro.
- příprava inventury v obecní prodejně – starosta informoval o přípravě inventury, vedoucí inventury
bude Marie Rundtová
- informace cyklostezka Doloplazy – Dobromilice – starosta informoval o přípravě pozemku pro stavbu
cyklostezky spojující Doloplazy a Dobromilice v rámci pozemkových úprav. Starosta zahájí v této věci
jednání s obcí Dobromilice.
- cena stočného pro rok 2018 – zastupitelstvo obce schválilo zachování stejné ceny stočného pro rok
2018 jako v roce 2017, schváleno 5 hlasy pro
- příprava demolice domů č.p. 34 a 58 - starosta obce pověřil zastupitele p. Pavla Špačka jednáním s p.
Romanem Poláchem (vlastníkem sousední nemovitosti) ve věci přípravy demolice domů č.p. 34 a 58
4. Rozpočtová opatření
Hospodářka obce předložila zastupitelstvu na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2017, 14/2017 a
15/2017. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Rozpočtové provizorium
Hospodářka předložila návrh pravidel rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo obce schválilo
pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 ve výši ½ měsíčně rozpočtu roku r. 2017. Rozpočtové
provizorium bude platné do schválení rozpočtu na rok 2018. Schváleno 5 hlasy pro.

6. Odměny neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvo obce projednalo na základě nařízení č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměny neuvolněného místostarosty a zastupitelů
obce Doloplazy. S platností od 1.1.2018 ZO schválilo odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 5 500
Kč a neuvolněného zastupitele za výkon funkce předsedy výboru či komise zastupitelstva obce ve výši
2 000 Kč. Schváleno 5 hlasy pro.
7. Poplatek za komunální odpad pro rok 2018
Zastupitelstvo schválilo zachování výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 450 Kč
pro rok 2018. Schváleno 5 hlasy pro.
8. Zápis do kroniky za rok 2015
Zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky za rok 2015. Schváleno 5 hlasy pro.
9. Diskuze
V diskusi upozornil starosta obce na množící se drobné krádeže majetku v obci.
10. Usnesení a závěr
Zastupitelstvo schvaluje:
8.1 prodej části parcely č. 331/2 k.ú. Doloplazy za kupní cenu 40 Kč/1 m2 s tím, že veškeré
související náklady včetně geometrického zaměření hradí kupující.
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.2 darovací smlouvu, kterou se Mateřské škole Doloplazy se školní jídelnou PO daruje drobný
hmotný majetek pořízený v souvislosti s rekonstrukcí školní stravovny MŠ (soupis darovaného majetku
je přílohou darovací smlouvy).
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.3 smlouvu o výpůjčce, kterou se Mateřské škole Doloplazy se školní jídelnou PO dává do
výpůjčky dlouhodobý hmotný majetek (elektrický sporák s troubou).
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.5 cenu stočného pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017 (občané 38,05 Kč/1 m3)
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.6 pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 ve výši ½ měsíčně rozpočtu roku r. 2017.
Rozpočtové provizorium bude platné do schválení rozpočtu na rok 2018.
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.7 výši odměny neuvolněného místostarosty a zastupitelů obce Doloplazy za výkon funkce
předsedy výboru či komise dle č. 318/2017 Sb.
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

8.8 zachování výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 450 Kč pro rok 2018
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
8.9 zápis do kroniky za rok 2015
schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informaci o jednání ve věci odkupu vodní nádrže, případné nájemní smlouvy na
pozemky pod nádrží
- informaci o předání stavby víceúčelového hřiště
- informaci o přípravě inventury v obecní prodejně
- Rozpočtová opatření č. 13/2017, 14/2017, 15/2017
Zastupitelstvo ukládá:
- p. Pavlu Špačkovi projednat s p. Romanem Poláchem (vlastníkem sousední nemovitosti) přípravu
demolice domů č.p. 34 a 58
termín: do příštího zasedání
- starostovi obce jednat s obcí Dobromilice ve věci výstavby cyklostezky spojující Doloplazy –
Dobromilice
termín: průběžně

Starosta obce ukončil zasedání v 19:00 hod.

Zapisovatelka: Marie Rundtová

……………………....

Ověřovatelé:

Jan Kadlčík

………………………

Kateřina Dostálíková

………………………

Doloplazy 14.12.2017

Ladislav Sypko
starosta obce Doloplazy

