ZÁPIS
9. - zasedání Zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 29. listopadu 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu.
Přítomno bylo 6 zastupitelů (jeden řádně omluven), tzn., že zasedání bylo usnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Marie Janíková, Lucie Jordánková, Michal Sedlák, Jiří Stejskal, Radek Stejskal, Alena Vaňková.
Jednání bylo přítomno 9 občanů a 1 pes.
Zahájení v 16:30 hod.
Jako ověřovatelé zápisu navrženi: Jiří Stejskal a Radek Stejskal.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, procedurální záležitosti a došlá pošta.
Schválení rozpočtu obce na rok 2020.
Schválení rozpočtového výhledu.
Schválení příspěvku na financování sociálních služeb.
Schválení příspěvku na financování sociální péče poskytované Diecézní charitou Brno (Oblastní charita
Blansko).
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za svoz a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za držení a chov psů.
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050779/001 s E.ON
Distribuce, a.s.
Jmenování inventarizační komise.
Různé.
Diskuse.
Závěr.

Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 1.
Doručená pošta

a) KrÚ JmK (Sychrová - správní) – Informace MVČR č. 12/2019.
b) KrÚ JmK (Sychrová - správní) – Informace MVČR č. 13/2019.
c) KrÚ JmK (Sychrová - správní) – Informace MVČR č. 14/2019.
d) KrÚ JmK (Sychrová - správní) – Informace MVČR č. 15/2019.
e) MVČR (Malá – všeobecná správa) – Info o vydání věstníku č. 7/2019.
f) ADITIS s.r.o. (Šklíba) – Informace o geodetických pracích ve vytyčení chráněného území PP Lebeďák.
K bodu č. 2.
Schválení rozpočtu obce na rok 2020.
Seznámení zastupitelů s návrhem rozpočtu obce na rok 2020 provedl starosta. Detail viz. příloha. Starosta navrhl
ke schválení.
Usnesení č. 1-9/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje schodkový rozpočet obce Lhota Rapotina na rok
2020 v příjmové i výdajové části na paragrafy, příjmy 8.516.200,- Kč, výdaje 15.158.500,- Kč, financování
6.642.300,- Kč.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
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K bodu č. 3.
Schválení rozpočtového výhledu obce Lhota Rapotina na roky 2021 - 2022.
Seznámení zastupitelů s návrhem rozpočtového výhledu u obce na roky 2021 - 2022 provedl starosta detail
viz. příloha. Starosta navrhl ke schválení.
Usnesení č. 2-9/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje rozpočtový výhled obce Lhota Rapotina na roky
2021 – 2022 v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 4.
Schválení příspěvku na financování sociálních služeb.
Od roku 2014 je v platnosti nová strategie financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Od roku 2015
je stanovena podmínka participace obcí na nákladech služeb. Tato podmínka je dále přenášena městem Boskovice,
co by provozovatelem těchto zařízení. Příspěvek pro rok 2020 je pro obec stanoven na 7.600,- Kč. Starosta navrhl
ke schválení.
Usnesení č. 3-9/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko
pro rok 2020 s výší příspěvku 7.600,- Kč a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 5.
Schválení příspěvku na financování sociální péče poskytované Diecézní charitou Brno
(Oblastní charita Blansko).
Obec se dlouhodobě podílí na spolufinancování sociální péče Diecézní charitou Brno (Oblastní charita Blansko).
Pro rok 2020 je stanoven příspěvek na 15.644,- Kč. Starosta navrhl jeho schválení.
Usnesení č. 4-9/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje příspěvek na spolufinancování sociální péče
Diecézní charitou Brno (Oblastní charita Blansko) pro rok 2020 ve výši 15.644,- Kč a pověřuje starostu uzavřením
odpovídající dokumentace.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 6.
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za svoz a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška je měněna v souvislosti se změnou legislativy. Poplatek 500,- Kč/osoba/rok a příp. prominutí poplatku
zůstávají beze změny. Starosta navrhl ke schválení.
Usnesení č. 5-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce o místním
poplatku za svoz a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 7.
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Schválení Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za držení a chov psů.
Vyhláška je měněna v souvislosti se změnou legislativy. Poplatek 100,- Kč/pes/rok zůstává beze změny. Starosta
navrhl ke schválení.
Usnesení č. 6-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za držení a chov psů.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 8.
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku užívání veřejného prostranství.
Vyhláška je měněna v souvislosti se změnou legislativy. Poplatky zůstávají beze změny. Starosta navrhl ke schválení.
Usnesení č. 7-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 9.
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050779/001 s E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva je uzavírána v souvislosti s novostavbou domu pana Burgera. Pozemek 295/2 je ve vlastnictví obce a bude
přes něj položena přípojka NN k novostavbě. Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč
bez DPH. Starosta navrhl ke schválení.
Usnesení č. 8-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030050779/001 s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 10.
Jmenování inventarizační komise.

Starosta navrhuje složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2019. Předsedou komise
navrhl pana Jiřího Stejskala, členy paní Alenu Vaňkovou a účetní paní Renatu Kalovou.
Usnesení č. 9-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje inventarizační komisi v navrženém složení.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č.11.
Různé.

Po zveřejnění svolání jednání zastupitelstva dorazily tři dokumenty.
a) Po svolání zastupitelstva doputovaly z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. dodatky k přílohám
Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací. Příloha č. 2 Nájemné na rok 2020. Zůstává jako v minulých letech 1.000,Kč (v případě pozitivního vývoje nákladů bude před koncem roku upraveno o mimořádné nájemné).
Usnesení č. 10-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje nové znění příloh ke Smlouvě o nájmu
a provozování kanalizací. Přílohu č. 2 nájemné na rok 2020 ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
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b) S ohledem na možnost, že před koncem roku může dojít k mimořádným plusovým příjmům do rozpočtu obce,
starosta navrhl, aby na něj Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina delegovalo podpis případných dokumentů s tím,
že informace k nim bude podána na nejbližším zasedání.
Usnesení č. 11-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina pověřuje starostu obce podpisem příp. dodatku
k provozní smlouvě s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ související s přijetím mimořádného nájmu
za rok 2019, příp. i dalších dokumentů, které by řešily mimořádné příjmy do rozpočtu obce, vč. provedení příjmových
rozpočtových opatření, které budou schváleny na dalším následujícím jednání zastupitelstva.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0

c) V souladu s dlouhodobou strategií obce začínají probíhat přípravné práce na projektové dokumentaci obnovy
kanalizační sítě na “doubravické straně“ obce tak, aby bylo možno po vydání stavebního povolení žádat o dotace.
Podkladem pro zadání poptávky na předložení cenových nabídek je geodetické zaměření stávajícího stavu.
Specializované firmy jsou aktuálně mimořádně vytížené. Cenovou nabídku na geodetické práce předložily společnosti
GEO7 s.r.o. a Pavel Zdražil s cenou 44.000,- Kč + DPH. Starosta navrhl ke schválení.
Usnesení č. 12-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje cenovou nabídku firem GEO7 s.r.o. a Pavel
Zdražil s cenou 44.000,- Kč + DPH a pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.
d) V rámci práce pro obec jsou po celá léta využity instituty dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní
činnosti, které jsou pro příležitostné práce aplikovány i na jednotlivé zastupitele. Starosta navrhl pokračování v této
praxi, protože je ekonomičtější, než standardní zaměstnanecký vztah.
Usnesení č. 13-9/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje DPP a DPČ pro příležitostné pracovníky obce,
a to i vč. všech jednotlivých zastupitelů s odměnou ve výši 140,- Kč/hod. viz. příloha a pověřuje starostu uzavřením
odpovídající smluvní dokumentace.
Hlasování:

pro: 6

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 12.
Diskuse.

N/A
Jednání bylo v souladu s posledním bodem programu ukončeno v 17:35 hod. a přítomní byli pozváni
k občerstvení.
Zápis zpracoval:

Michal Sedlák, v.r. 29.11.2019

Za správnost ověřovatelé:

Jiří Stejskal v.r

Radek Stejskal v.r
Vyvěšeno: 29.11.2019
Sejmuto: 17.12.2019
Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.

4

