1/2022
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Meclov,
konaného dne 15. března 2022 v Meclově od 18.00 hodin.
Č. j.: 299 /2022
Je přítomno 13 členů zastupitelstva (příloha č. 1) z celkového počtu 15 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
1. Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce a seznámila přítomné s programem v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1.
Zahájení v 18.00 hod.
2.
Určení zapisovatele
3.
Volba ověřovatele
4.
Způsob hlasování
5.
Kontrola usnesení z minulého zasedání
6.
Zprávy o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními
7.
Rozpočtové opatření č. 1/2022
8.
Plnění rozpočtu k 28.2.2022
9.
Inventarizační zpráva
10.
Zpráva kontrolního a finančního výboru
11.
Příspěvek na výkon státní správy
12.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Meclov
13.
Prodej, nákup, směna pozemků
14.
Investice
15.
Různé
16.
Diskuze
17.
Závěr
Výsledek hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 2

Výsledek hlasování: pro: 13
5. Kontrola usnesení z minulého zasedání

proti: 0

zdrželi se: 0

2.

Určení zapisovatele:

3. Volba ověřovatelů

4. Způsob hlasování
Jednotlivě

Na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.

OZ bere na vědomí

6. Zpráva o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními
Členové zastupitelstva byli seznámeni s jednotlivými zápisy ze zasedání Rady obce
Meclov.
OZ bere na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 v předloženém znění.
Schváleno na zasedání Rady obce dne 26.1.2022

OZ bere na vědomí

8. Plnění rozpočtu k 28.2.2022
Výdaje plníme na 7,35 %, příjmy na 15,53 %.

OZ bere na vědomí
9. Inventarizační zpráva
Přítomní byli seznámeni s výsledkem inventarizace k 31.12.2021. Při inventarizaci nebyly
zjištěny žádné rozdíly.
Usnesení:
OZ schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021.
Výsledek hlas ování: pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

10. Zpráva kontrolního a finančního výboru
seznámil přítomné zastupitele s výsledkem kontroly kontrolního výboru ze
dne 9.3.2022:
a) plnění usnesení Rady obce Meclov:
• č. 17/2021 - 22/2021 za období 29.9.2021 - 20.12.2021
• č. 1/2022 - 4/2022 za období 5.1.2022 – 23.2.2022
b) plnění usnesení OZ:
• č. 4/2021, č.j. 930/2021 ze dne 15. září 2021
• č. 5/2021, č.j. 1287/2021 ze dne 15.prosince 2021
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Pan Příbek seznámil přítomné zastupitele s výsledkem kontroly finančního výboru ze dne
14.3.2022:
a) kontrola dokladů KB – XII/2021 – II/2022
b) kontrola dokladů ČNB – XII/2021 – II/2022
c) kontrola pokladních dokladů 12/2021 – 2/2022
d) kontrola cenin- stravenky, mince, známky
e) kontrola hotovosti v pokladně ke dni 14.3.2022
f) kontrola rozpočtových opatření za období 12/2021 – 2/2022
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
OZ bere na vědomí

11. Příspěvek na výkon státní správy
S ohledem na neschválení státního rozpočtu ČR na rok 2022 před koncem loňského roku,
hospodaří Česká republika v prvních měsících roku 2022 v režimu rozpočtového provizoria
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších

předpisů. Obecně to mámená, že od prvního dne rozpočtového roku, tj. 1.1.2022 do dne
nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022, stanovuje MF výdaje všech kapitol
státního ronočtu zvlášť' pro každý měsíc. výše měsíční částky bude ve výši 1/12 z celkové
částky dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022.
Do dnešního dne tedy nemáme celkovou výši příspěvku na výkon státní správy.
OZ bere na vědomí
12. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Meclov
Rada obce na svém zasedání dne 9.3.2022 schválila účetní závěrku za rok 2021 ZŠ a MŠ
Meclov, p.o., ve mění předložených výkazů a hospodářský výsledek. ZŠ a MŠ Meclov,
p.o. za rok 2021 vykazuje zisk ve výši 749,31 KČ. Zisk bude v rámci finančního vypořádání
převeden do rezervního fondu organizace.

OZ bere na vědomí

13. Prodej, nákup, směna pozemků
OZ projednalo žádost
na koupi pozemku parc.č.
1328 v kú. Březí u Meclova o výměře 166 m2.
tento pozemek dlouhodobě užívá
a má jej zaplocen. Dojde tak k narovnání vlastnických vztahů po komplexní pozemkové
úpravě v části obce Březí.
Usnesení:
OZ schvaluje prodej pozemku parc.č. 1328 v kú. Březí u Meclova o výměře 166 m2 za
částku 100,- Kč/m2
Poplatek za vklad do KN
zaplatí kupující.
Výsledek hlasování: pro: 13

proti: O

zdrželi se: O

OZ projednalo koupi pozemků parč. Č.802/1 o výměře 754 m2 a parc.č. 802/18 o výměře
109 m2 oba v kú. Meclov od současného vlastníka pozemků
bytem
Jedná se o pozemeky u bytovek v Meclově, o
které se obec dlouhodobě stará. Okolní pozemky jsou již ve vlastnictví obce.
Usnesení.'
OZ schvaluje koupi pozemku parč. Č.802/1 o výměře 754 m2 a pozemku parc.č. 802/18 o
výměře 109 m2 oba v kú. Meclov od současného vlastníka
bytem
, do vlastnictví obce Meclov za cenu 100Kč/m2 a pověřuje starostku dalším
jednáním. Poplatek za vklad do KN zaplatí kupující.
Výsledek hlasování: pro: 13

proti: O

zdrželi se: O

14. Investice
Starostka informovala přítomné zastupitele o probíhajících investicích:
-

oprava místní komunikace 3c v Meclově, v současné době probíhají stavební práce
odstranění sedimentu a opravu požeráku návesního rybníka v obci Jeníkovice,
proběhlo výběrové řízení a byla podepsaná smlouva o dílo s vítěznou firmou JSF
stavební s.r.o., odstranění sedimentu bude zahájeno nejdříve v srpnu s ohledem
možnosti uložení sedimentu na pole po sklizni.

-

Dle sdělení MMR ČR byla naše žádost o dotaci na demolici budovy č.p. 130 schválena
a po schválení státního rozpočtu na rok 2022 nám bude vystaveno potvrzení o Registraci
akce. V současné době připravujeme požadované podklady včetně výběrového řízení
na zhotovitele.
OZ bere na vědomí

15. Různé
Starostka představila pana Tibora Hegeduse a pana Josefa Balogha, zástupce investiční
zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s., kteří odprezentují možnost zhodnocení
volných finančních prostředků obce v nemovitostních fondech. Vzhledem k vysoké inflaci
by bylo výhodné část peněžních prostředků obce převést na vhodný finanční nástroj, kde
by se zhodnotily. Na druhou stranu je potřeba tuto transakci předem pečlivě zvážit,
vzhledem k nastalé situaci v Evropě v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Proto si
dnes nabídku vyslechneme a rozhodnutí navrhuji nechat na příští či další zastupitelstvo, až
bude situace v Evropě čitelnější. Poptáme i další finanční nástroje u bankovních ústavů.
Zatím máme nabídku jen z KB a.s. na termínované vklady.
OZ projednalo žádost pana Alana Veselého o zpevnění pozemní komunikace k jeho
novostavbě. Starostka sdělila přítomným zastupitelům, že požádala o nacenění zpevnění
cesty recyklátem. Po té proběhne další jednání.
16. Diskuze
vyzval občany k účasti na závodech Dračích lodí dne 25.6.2022 na Babyloně.
Na družstvo je potřeba 20 lidí a je třeba jej sestavit nejpozději do 14 dnů.
Paní starostka seznámila zastupitele s přípravou akce pro důchodce, která je naplánovaná
na pátek 27. května 2022 a se slavnostním předáním hasičského automobilu, které by mělo
proběhnout 18.6.2022.
se dotazoval na parkování aut na křižovatce u permoníků, auta brání ve
výhledu do křižovatky. Situace se řeší s Policií ČR.
se ptal na cestu ze Březí do Meclova.
17. Závěr

poděkovala přítomným a ukončila jednání v 19.40 hod.

Příloha zápisu: prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 15.3.2022
Ověřovatelé:

Starostka:

Zapisovatel:

dne 15.3.2022 ……………………………………
dne 15.3.2022 ……………………………………
dne 15.3.2022 ……………………………………

