ZÁPIS
13. - zasedání zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 10. prosince 2012
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, tzn., že zasedání bylo usnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Radek Dostál, Marie Janíková, Anna Janoušková, Emilie Řezníčková, Josef Musil,
Michal Sedlák, Alena Vaňková.
Jednání byli přítomni 25 občanů, jeden host.
Zahájení v 17:00 hod.
Jako ověřovatele zápisu navrženi: Marie Janíková, Anna Janoušková.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

Program:
1. Zahájení, procedurální záležitosti a došlá pošta.
2. Schválení rozpočtu na rok 2013.
3. Schválení rozpočtového opatření.
4. Zhodnocení činnosti zastupitelstva obce Lhota Rapotina za rok 2012.
5. Jmenování inventarizační komise.
6. Technická změna vyhlášky o odpadech.
7. Schválení Dohody obcí o změně obecní hranice mezi obcí Lhota Rapotina a Jabloňany.
8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.
9. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ze svazku obcí Boskovicko.
10. Různé.
11. Diskuse.
12. Závěr.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 1.
Doručená pošta

a) MÚ Boskovice-stavební (Měkota) – Stavební povolení – Přeložka STL plynovodu (most směr Obora).
b) MV ČR-odb. všeobec. správny (Henych) – Informace k právu delegovat do okrskových volebních komisí
pro volbu prezidenta republiky 2013.
c) FÚ Boskovice-(Šmerdová) – Informace k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013.
d) Kordis – (Molinová) – Oznámení o změně právní formy firmy KORDIS JMK, a.s. z s.r.o. na a.s.
K bodu č. 2.
Schválení rozpočtu obce Lhota Rapotina na rok 2013.
Seznámení zastupitelů s návrhem rozpočtu obce na rok 2013 provedl předseda finančního výboru Josef
Musil. Detail viz. příloha.
Usnesení č. 13-1 - Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet obce Lhota Rapotina na rok 2013
v příjmové i výdajové části na paragrafy, příjmy Kč 3.657.100,-, výdaje Kč 4.646.900,-, financování Kč
1.589.800,-.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti:0
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K bodu č. 3.
Rozpočtové opatření.
Znění rozpočtového opatření č. 5 přednesl předseda finančního výboru pan Josef Musil. Rozpočtové
opatření je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 13-2 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje RO č. 5 v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 4.
Zhodnocení činnosti zastupitelstva obce Lhota Rapotina za rok 2012.
Starosta obce informoval přítomné o nejvýznamnějších událostech v obci a činnostech zastupitelstva obce
Lhota Rapotina za rok 2012.
Stav obyvatelstva stále osciluje okolo hranice 400. Sbor pro občanské záležitosti vyvíjí aktivitu v oblasti
návštěv obyvatel při významném životním jubileu, ale i při kulturních akcích. Možno vzpomenout
uskutečnilo vítání občánků, dětský den a setkání seniorů. Obec se v letošním roce stala organizátorem
turnaje v malé kopané o Pohár DSO Svitava, který se uskutečnil na hřišti na Oboře a všemi účastníky byl
hodnocen mimořádně pozitivně.
Oblast dotací je významně ovlivněna celkovou ekonomickou situací. Řada dotačních titulů je omezena, příp.
zrušena. Obec tak v letošním roce přijala následující dotace: Svazek Boskovicko 23.615,- Kč, JmK 43.500,Kč na les, na volby 19.000,- Kč. Dotace na ČOV přijaté v letošním roce 19.926.035,38 Kč.
Rok 2012 se dá označit co rozsahu investic za neopakovatelný. Nejrozsáhlejší investiční akce v dějinách
obce-výstavba ČOV byla dokončena. V letošním roce bylo proinvestováno 26.566.601,74 Kč. Celkové
náklady na dílo dosáhly 33.680.682,69 Kč a nutno poznamenat, že bez překročení plánovaného rozpočtu.
Další investiční aktivity v roce 2012:
Výstavba stoky F3-u kostelíka (plně hrazeno z prostředků obce) 598.396,- Kč.
Dostavba sběrného dvora 231.398,Opravy chodníků 67.615,Projekt Bělá 125.400,Výsadba zeleně v obci 29.005,Výsadba stráň u kostela 35.000,- (budeme platit)
Oprava dětského hřiště 8.203,Náklady na hospodaření v lese dosáhly 192.936,- Kč a výnosy z lesa 104.324,- Kč. V roce 2012 obec
neprodávala žádný majetek.
V souvislosti s výstavbou ČOV obec čerpala úvěr od České spořitelny ve výši 6 mil. Kč. Na konci roku
2012 bude stav úvěru 5.700.000,- Kč. Při této příležitosti je nutno zmínit, že i přes extrémní investiční
aktivitu letošního roku, nebylo nutno čerpat z depozitních finančních zdrojů, které svým objemem překračují
hodnotu úvěrového zatížení obce.
Významný dík patří občanům, kteří nelitují svého času a zapojují se do práce pro potřeby obce. Škoda jen,
že se nepodařilo tyto řady rozšířit. Toto je nutno brát jako úkol do období nadcházejících. Ocenění patří
všem členům JSDH i kulturního výboru. Úctu starosta vyslovuje i občanům, kteří se nezištně zapojují
do péče o prostředí v obci a aktivně napomáhají jejímu zvelebování.
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K bodu č. 5.
Jmenování inventarizační komise.
Starosta navrhuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2012.
Předsedou komise bude pan Josef Musil a členové paní Anna Janoušková, Marie Janíková a účetní Renata
Fojtová.
Usnesení č. 13-3 - zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi v navrženém složení..
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 6.
Technická změna vyhlášky o odpadech
V důsledku legislativních úprav bylo nutno aktualizovat vyhlášku. Starosta přednesl návrh na úpravu
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změny NEMAJÍ dopad do sazby poplatku,
která tak zůstává v dosavadní výši.
Usnesení č. 13-4 - zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 7.
Schválení Dohody obcí o změně obecní hranice mezi obcí Lhota Rapotina a Jabloňany.
Starosta přednesl návrh na Dohodu obcí o změně hranice mezi obcemi Lhota Rapotina a Jabloňany.
Důvodem je realizace Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jabloňany. V rámci šetření
hranic pozemků došlo k upřesnění průběhu hranice v oblasti lesní cesty k vysílači O2. Jedná se o úsek
dlouhý cca 900 m, celkem 2.546 m2.
Usnesení č. 13-5 - zastupitelstvo schvaluje Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Lhota Rapotina
a Jabloňany.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 8.
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.
Zastupitelstvo JmK posoudilo a schválilo žádost obce o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích. Finanční
podpora představuje částku 43.500,- Kč.
Usnesení č. 13-6 - zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
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K bodu č. 9.
Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ze svazku obcí Boskovicko.
Obec jako člen Svazku obcí Boskovicko obdržel finanční příspěvek na financování nákladů, které souvisejí
s dokončením sadových úprav opěrné zdi u kostela. Příspěvek činí 23.615,- Kč.
Usnesení č. 13-7 - zastupitelstvo schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku od Svazku obcí
Boskovicko a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 10.
Různé

a)

Návrh na provádění rozpočtových opatření pro přijetí dotací a jejich čerpání ve výši přijaté dotace
na starostu obce. Schválení zastupiteli proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 13-8 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových
opatření pro přijetí dotací a jejich čerpání ve výši přijaté dotace na starostu obce. Schválení zastupiteli
proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

b) Starosta informoval o závěrech dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, které proběhlo dne
5. prosince 2012. Kontrola byla vykonána Janou Burgerovou a Ladislavem Kabešem z Odboru
kontrolního a právního z Krajského úřadu JmK. Závěr přezkumu: „Při dílčím přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

K bodu 11.
Diskuse.
xx
Bodu 12.
Závěr.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.
Zápis zpracoval:

Michal Sedlák, v.r. 11.12.2012

Za správnost ověřovatelé:

Marie Janíková v.r
Anna Janoušková v.r

Vyvěšeno: 12.12.2012

Sejmuto: 28.12.2012

Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.
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