Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Záblatí
ze dne 29.12.2018
Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí
Začátek: 19,00 hodin
Zasedání řídil : starosta obce Ing. Klabouch Vladislav
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Kovář Václav
Zapisovatel: Vopeláková Emilie
Ověřovatelé zápisu: Ing. Binder Miloslav, Korytar Jan
Občané : 3
Starosta obce Ing. Klabouch Vladislav zahájil jednání, přivítal přítomné
zastupitele. Konstatoval, že zastupitelstvo obce Záblatí je usnášeníschopné
a navrhl, aby se řídilo následujícím programem.

Návrh programu
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění přijatých usnesení
4. Rozpočtové opatření č.13/2018
5. Rozpočet na rok 2019
6. Rozpočtový výhled na roky 2020, 2021 a rok 2022
7. Rozpočet DSO Prachaticko na rok 2019
8. Střednědobý rozpočtový výhled DSO Prachaticko na roky 2020 - 2022
9. Plán inventur k 31.12.2018
10. Účetní rozvrh na rok 2019
11. Knihovnický řád
12. Stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2019
13. Zpráva finančního výboru
14. Zpráva kontrolního výboru
15. Různé, závěr
Tento návrh programu byl přijat všemi přítomnými zastupiteli obce.
1.Volba zapisovatele
Na návrh starosty obce byla zvolena zapisovatelem Emilie Vopeláková.
Hlasování :

pro 5

zdržel se 1

proti 0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Na návrh starosty obce byli jako ověřovateli zápisu zvoleni
Ing. Binder Miloslav, Korytar Jan (jeden zastupitel se hlasování vždy zdržel).
Hlasování :

pro 5

zdržel se 1

proti 0

3. Kontrola plnění přijatých usnesení
splněno :
° Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 53/6 v k.ú. Záblatí u Prachatic –
podepsána
° Darovací smlouva s MAS Šumavsko – podepsána
° Smlouva č. 06251711 se SFŽP ČR – Posílení vodárenské soustavy v
obci Záblatí, místní části Řepešín, Záblatí okres Prachatice – podepsána
a odeslána na SFŽP ČR
° Smlouva č. 00171811 se SFŽP ČR – Posílení vodárenské soustavy v
obci Záblatí, Záblatí okres Prachatice – podepsána odeslána na SFŽP ČR
zatím nesplněno :
° Smlouvy o přijetí darů na rozvoj kulturních, společenských a sportovních
aktivit a na rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Záblatí
– budou podepsány v lednu 2019
° Smlouva na stavební akci ,,Výstavba vodovodu a kanalizace ZTV Záblatí“
- bude podepsána v lednu 2019
° Vypsání výběrového řízení ,,Zpracování PD a inž. činnost k získání
stavebního povolení - Výstavba vodovodu a kanalizace ZTV Křišťanovice“
- bude vypsáno v lednu 2019
° Smlouvy na prodej pozemků parc. č. 379/9 v k. ú. Křišťanovice u Záblatí,
parc. č. 659 a parc. č. 1009 v k. ú. Řepešín
4. Rozpočtové opatření č.13/2018
Příjmy
příjmy navýšeny o
536.876,- Kč
na celkové příjmy
12.707.448,- Kč
Výdaje
výdaje navýšeny o
na celkové výdaje

237.843,- Kč
11.694.443,71 Kč

Výsledek hospodaření rozpočtového opatření č.13/2018 je…+299.033, - Kč
Hospodářský výsledek roku 2018 ………………………… +1.013.004,29 Kč
Rozpočtové opatření č.13/2018 je přílohou zápisu.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.1/03/18 Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.13/2018.

5. Rozpočet na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce
dne 06.12.2018 a byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce obce
Záblatí.
Příjmy ve výši : 9.471.000,- Kč
Daňové…………. 6.434.000,- Kč
Nedaňové………... 657.000,- Kč
Kapitálové ………. 600.000,- Kč
Vlastní ……….
1.700.000,- Kč
Ostatní…………
80.000,- Kč
Výdaje ve výši :
8.778.000,- Kč
Běžné ……………. 5.651.000,- Kč
Kapitálové…….
3.127.000,- Kč
Rozdíl ………………693.000,- Kč
Hlasování :

pro 6

financování – splátky úvěrů

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.2/03/18 Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019.
6. Rozpočtový výhled na roky 2020, 2021 a rok 2022
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2022 byl schválen na 2. zasedání
obecního zastupitelstva ze dne 06.12.2018 a byl vyvěšen na úředních deskách
obce Záblatí.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.3/03/18
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2020, 2021 a 2022.
7. Rozpočet DSO Prachaticko na rok 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtem DSO Prachaticko na rok 2019.
Příjmy: 74.700,- Kč
Výdaje: 74.700,- Kč
Rozdíl:
0,- Kč
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.4/03/18
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet DSO Prachaticko na rok 2019.

8. Střednědobý rozpočtový výhled DSO Prachaticko na roky 2020 - 2021
Starosta seznámil zastupitele se Střednědobým rozpočtovým výhledem
DSO Prachaticko na roky 2020 - 2021.
Příjmy: na rok 2020 …… 74.700,- Kč
na rok 2021……. 74.700,- Kč
Výdaje: na rok 2020…….74.700,- Kč
na rok 2021…… 74.700,- Kč
Rozdíl: na rok 2020 …………...0,- Kč
na rok 2021………… 0,- Kč
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.5/03/18
Obecní zastupitelstvo schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled
DSO Prachaticko na roky 2020 – 2021.

9. Plán inventur k 31.12.2018
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur majetku obce Záblatí
k 31.12.2018.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.6/03/18
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán inventarizace majetku obce Záblatí
k 31.12.2018.

10. Účetní rozvrh na rok 2019
Starosta seznámil zastupitele s Účetním rozvrhem na rok 2019.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.7/03/18 Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní rozvrh na rok 2019.

11. Knihovnický řád
Knihovnice p.Emilie Vopeláková seznámila zastupitele s Knihovnickým
řádem Obecní knihovny v Záblatí.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.8/03/18
Obecní zastupitelstvo schvaluje Knihovnický řád Obecní knihovny v Záblatí.
12. Stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů
na rok 2019
Starosta navrhl zastupitelům, aby výše poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu byla
ponechána v současné výši 550,- Kč na osobu/rok a jednotnou částku samoty.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.9/03/18
Obecní zastupitelstvo stanovuje výši poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálního odpadu
na 550,- Kč na osobu/rok a jednotnou částku samoty.

13. Zpráva finančního výboru
Starosta seznámil zastupitele se zprávou finančního výboru, která bude
zařazena do inventur 2018.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.10/03/18
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru .
14. Zpráva kontrolního výboru
Starosta seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru, která bude
zařazena do inventur 2018.
Hlasování : pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.11/03/18
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru.

15. Různé, závěr
° Akceptace SFŽP – schválení ceny vodného oproti prognóze ve finanční
analýze => zůstává cena vodného
° Vyúčtování za přestupky za rok MěÚ Prachatice
(1 přestupek/900 Kč) => 2.700 Kč

- byly 3 přestupky

° Kulturní komise – předseda:
Kolafa Miroslav
členové: Ing. Binder Miloslav
Poliček Jan
° Obecní ples 11.1.2018
° SMS zprávy
Starosta poděkoval zastupitelům a jednání ve 21,00 hod. ukončil.

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Binder Miloslav

Korytar Jan

Ing. Klabouch Vladislav
starosta
Zapisovatel : Vopeláková Emilie
místostarostka

