Zápis

č . 14

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 16. 12. 2019
od 19, 30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Brnířov
Zasedání Zastupitelstva obce Brnířov bylo zahájeno v 19.30 hod. starostou obce
Zdeňkem Šupem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §
92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů. Informace o místě, době
a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní a to od 6.12.2019 do 16.12.2019 (příloha č. 1). Současně byla
zveřejněna na internetových stránkách obce. Starosta dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni:
Dále přítomni:
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Stanislava Ticháčková, Libuše Hynčíková
1. Starosta obce Zdeněk Šup seznámil přítomné se zveřejněným programem
jednání /příloha č. 1/, k němuž nebyly v průběhu zveřejnění vzneseny žádné
připomínky a doplňující návrhy, a který proto doporučuje beze změny schválit.
Jelikož ani nyní nemají zastupitelé k navrženému programu žádné připomínky,
dal starosta hlasovat. Výsledek hlasování:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 167 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání – předsedkyně kontrolního výboru Libuše
Hynčíková konstatovala, že opatření byla splněna.
3. K projednání byl předložen úplný návrh rozpočtu na rok 2020 v paragrafovém
znění, v jakém byl sestaven vedením obce za účasti správce rozpočtu a
finančního výboru a zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zveřejnění bylo provedeno v souladu s ustanovením § 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(rozpočtový zákon) od 19. 11. 2019 do 16. 12. 2019 s poučením pro občany, že
mohou podávat připomínky na Obecní úřad Brnířov do 16. 12. 2019.
Předkladatelem bylo konstatováno, že po dobu zveřejnění nebyly přijaty žádné
písemné připomínky ze strany občanů. V otevřené rozpravě nebyla ze strany
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přítomných zastupitelů vznesena k návrhu rozpočtu žádná připomínka, takže ke
schválení se předkládá rozpočet s příjmy 9 360 920,- K a výdaji ve výši 8 436
750,- Kč. Výsledný přebytek rozpočtu 924 170,-- Kč bude použit k vypořádání
závazků obce z minulých let. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Brnířov na rok 2020 s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 168 – Zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet obce Brnířov na
rok 2020 s příjmy 9 360 920,- Kč a výdaji 8 436 750,- Kč a
výší přebytku 924 170,-- Kč.
4. K projednání byl zastupitelstvu předložen návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2020 – 2022 ve znění, v jakém byl sestaven vedením obce za
účasti správce rozpočtu a finančního výboru a vyvěšen na úřední desce obce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup od 19. 11. 2019 do 16. 12. 2019.
Struktura střednědobého výhledu rozpočtu je v souladu s požadavkem § 3
rozpočtového zákona a jako takový je pomocným nástrojem pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Byl sestaven se zohledněním
uzavřených smluvních vztahů a dopadu přijatého dlouhodobého závazku.
V otevřené rozpravě nebyly ze strany přítomných zastupitelů vzneseny žádné
připomínky a podněty. Proto byla rozprava uzavřena a hlasováno s tímto
výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 169 – Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce
Brnířov na roky 2020-2022.
5. K projednání byl předložen úplný návrh rozpočtu Mateřské školy Brnířov na
rok 2020, tak jak jej vedení obce Brnířov předložila ředitelka školy a jak byl
zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od
19. 11. 2019 do 16. 12. 2019. Ke schválení se předkládá vyrovnaný rozpočet s
příjmy 2 088 000,-- Kč a výdaji 2 088 000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že po dobu
zveřejnění nebyly přijaty žádné připomínky a návrhy a ani nyní nejsou ze strany
přítomných žádné připomínky a podněty, hlasovalo se o schválení rozpočtu MŠ
s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 170 – Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet Mateřské školy
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Brnířov na rok 2020 s příjmy 2 088 000,-- Kč a výdaji
2 088 000,-- Kč.
6. K projednání byl předložen střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Brnířov na roky 2021-2022, tak jak jej vedení obce Brnířov předložila ředitelka
školy a jak byl zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup od 19. 11. 2019 do 16. 12. 2019. Vzhledem k tomu, že po dobu
zveřejnění nebyly přijaty žádné připomínky a návrhy a ani nyní nejsou ze strany
přítomných žádné připomínky a podněty, hlasovalo se o schválení
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Brnířov s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 171 – Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Brnířov na roky 2021-2022.
7. Zastupitelstvu bylo předloženo na vědomí rozpočtové opatření č. 7 schválené
starostou jako příkazcem rozpočtu, zastupitelstvo se seznámilo s jeho zněním a
schválilo jej s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 172 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7.
8. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na výši ceny vodného a stočného pro
rok 2020. Navrhované vodné činí 25,19 Kč/m3 bez DPH a navrhované stočné
činí 22,90 Kč/m3 bez DPH. Zastupitelstvo tyto ceny schvaluje s tímto
výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 173 – Zastupitelstvo schválilo cenu vodného v roce 2020 ve výši
25,19Kč/m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2020 ve výši
22,90Kč/m3 bez DPH.
9. Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.
7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Brnířov, zastupitelé si její obsah prostudovali a bez
připomínek ji schválili s tímto výsledkem:
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pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 174 – Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Brnířov č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Brnířov.
10. Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.
8/2019, o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, zastupitelé si její
obsah prostudovali a bez připomínek ji schválili s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 175 – Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Brnířov č. 8/2019, o regulaci nočního klidu – stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.
11. Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.
9/2019, o místním poplatku ze psů, zastupitelé si její obsah prostudovali a bez
připomínek ji schválili s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 176 – Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Brnířov č. 9/2019, o místním poplatku ze psů.
12. Zastupitelstvu byla předložena Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor uzavřené dne 1. 1. 2003 mezi Obcí Brnířov a Mateřskou
školou Brnířov. Nájem končí ke dni 31. 12. 2019. Zastupitelstvo Dohodu o
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor schválilo a pověřilo starostu
jejím podpisem. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 177 – Zastupitelstvo schválilo Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Brnířov a Mateřskou školou
Brnířov a pověřilo starostu jejím podpisem.
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13. Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o výpůjčce nebytových prostor mezi
Obcí Brnířov a Mateřskou školou Brnířov. Zastupitelstvo se s jejím obsahem
seznámilo, bez námitek ji schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem, o čemž
hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 178 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor
mezi Obcí Brnířov a Mateřskou školou Brnířov a pověřilo
starostu jejím podpisem.
14. Různé
-

Zastupitelstvo schválilo na základě zveřejněného záměru pronájmu
pozemku uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Brnířov a panem Dušanem
Tóthem na část pozemku p. č. 832/2 v k. ú. Brnířov o výměře 50 m2 za cenu
1 Kč/m2 ročně pro nekomerční využití a pověřilo starostu jejím podpisem, o
čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 179 – Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi obcí
Brnířov a panem Dušanem Tóthem na část pozemku p. č.
832/2 v k. ú. Brnířov o výměře 50 m2 za cenu 1 Kč/m2 ročně
pro nekomerční využití a pověřilo starostu jejím podpisem.
-

Zastupitelstvu byl předložen návrh na vyřazení vybraného majetku Mateřské
školy Brnířov, který byl shledán jako nefunkční, opotřebovaný, v některých
případech neslučitelný s bezpečnostními předpisy. Zastupitelstvo vyřazení
uvedeného majetku bez připomínek schválilo, o čem hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
proti:
zdržel se:
9
0
0

Usnesení č. 180 – Zastupitelstvo schválilo vyřazení nefunkčního a
opotřebovaného majetku Mateřské školy Brnířov dle
předloženého návrhu na vyřazení.
-

Zastupitelstvu byl předložen Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví č.
11001 mezi Obcí Brnířov a společností Beneš consult s. r. o., jehož
podstatou je ukončení spolupráce v oblasti mzdové a související agendy
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s platností od ledna 2020. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají
v platnosti. Zastupitelstvo dodatek schválilo a pověřilo starostu jeho
podpisem. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel
0

Usnesení č. 181 – Zastupitelstvo schválilo Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví
č. 11001 mezi Obcí Brnířov a společností Beneš consult s. r. o.
a pověřilo starostu jejím podpisem.
-

Starosta obce seznámil zastupitele s možností získat od Ministerstva
zemědělství ČR Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.
Zastupitelstvo možnosti prodiskutovalo a schválilo podání žádosti o tuto
finanční pomoc a pověřilo starostu jejím podpisem, o čemž hlasovalo
s tímto výsledkem:
pro:
9

proti:
0

zdržel
0

Usnesení č. 182 – Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o Finanční pomoc na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity od Ministerstva
zemědělství ČR a pověřilo starostu jejím podpisem.
-

Starosta obce seznámil zastupitele s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterou
dochází s účinností od 1. 1. 2020 k navýšení odměn členů zastupitelstev o
10%. Zastupitelé rozhodli v souvislosti s touto novelou o navýšení
měsíčních odměn členů Zastupitelstva obce Brnířov s účinností od 1. 1.
2020 o 10% na následující částky:
 měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněného starosty 27 053,-- Kč,
 měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněného místostarosty 13 527,-Kč,
 měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva,
kteří jsou současně ve funkci předsedů kontrolního, finančního a
kulturního výboru 1397,-- Kč,
 měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněných zastupitelů, kteří jsou
zároveň členy výborů 990,-- Kč,
 měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
608,-- Kč.
O tomto zvýšení měsíčních odměn hlasovalo zastupitelstvo s tímto
výsledkem:
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pro:
9

proti:
0

zdržel
0

Usnesení č. 183 – Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení odměn členů Zastupitelstva
obce Brnířov s účinností od 1. 1. 2020 o 10% na následující
částky: měsíční odměna pro výkon funkce neuvolněného
starosty 27 053,-- Kč, měsíční odměna pro výkon funkce
neuvolněného místostarosty 13 527,-- Kč, měsíční odměna pro
výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou
současně ve funkci předsedů kontrolního, finančního a
kulturního výboru 1397,-- Kč, měsíční odměna pro výkon
funkce neuvolněných zastupitelů, kteří jsou zároveň členy
výborů 990,-- Kč, měsíční odměna pro výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva 608,-- Kč.

Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky, ukončil starosta
zasedání ve 21:40 hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 27. 1. 2020 v 19:30 hodin.
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 17. 12. 2019
Ověřovatelé: Stanislava Ticháčková
Libuše Hynčíková

Petr Kaše
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce
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