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ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného
dne 10.6.2018, v 14:00 hodin
Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice
v 14:00 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1
Technický bod – zahájení
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Našiměřice a na na internetových stránkách www.nasimerice.cz a to nejméně sedm dní
před dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Omluvena p. Iva Krejčířová

Přítomni:
p. Smutný Karel, p. Budaj Josef, p. Hubáček Jiří, pí. Ilková Jiřina, pí. Dusíková Zdeňka,
p. Novák Robert
Zapisovatelkou byla jmenována paní Zdeňka Dusíková. Starosta konstatoval, že zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Novák Robert a p. Budaj Josef, kteří vyslovili s návrhem
souhlas.

Bod č. 2
Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zůstatek na BÚ 342 242,30 Kč.
4) Schválení dotace na opravu fasády KD
5) Úlid po obci
6) GDPR hotová analýza
7) Hody konečné doladění
8) Strategický plán obce- plnění, změny či doplnění
9) Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1040014354/001 Majchrák
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10)
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017
11)
Schválení roční uzávěrky za rok 2017
12)
Mikroregion-schválení smlouvy na příspěvek Den Našiměřic
13)
Schválení smlouvy č. 014330044449/001 Rybár Jiří
14)
Schválení počtu členů zastupitelstva 2018/2022
15)
Schválení smlouvy na poskytnutí služeb TOP AUDITING na rok 2018-2019
16)
Diskuse
Hlasování č. 1: pro – 6 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů, omluven-1 hlas

Bod č. 3
Zůstatek na BÚ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním zůstatkem na BÚ, který k dnešnímu dni činí –
342242,3 Kč

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informaci o použitelném zůstatku na BÚ obce ve
výši – 342242,30 Kč
Hlasování č. 2: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů, omluven-1 hlas

Bod č. 4
Schválení dotace na opravu fasády KD
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schválením neinvestiční dotace JMK Brno na opravu fasády
KD v částce 200 000 Kč.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení neinvestiční dotace z JMK Brno.
Hlasování č. 3: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 5
Úklid po obci
Starosta obce seznámil zastupitelstvo že byl na dohodu o pracovní činnosti přijat z ÚP
Moravský Krumlov p. Tomáš Weiss a to do konce září 2018

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že úklid v obci bude zajišťovat p. Tomáš Weiss
Hlasování č. 4: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas
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Bod č. 6
GDPR hotová analýza
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou , že dle nařízení má obec vyhotovenou analýzu o
zpracování dat.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje analýzu o zpracování dat.
Hlasování č. 5: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 7
Hody – konečné doladění
Zastupitelstvo se seznámilo s s konečnou verzí na Babské hody , které se budou konat
23.6.2018.Byla odsouhlasena částka 60000 Kč na pořádání .

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání Babských hodů i částku na jejich pořádání
Hlasování č. 6: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 8
Strategický plán obce- plnění, změny či doplnění
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s plněním strategického plánu obce.
Bylo konstatováno, že obec plní v časovém horizontu co má uvedeno ve strategickém
Plánu.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje plnění strategického plánu obce.
Hlasování č. 7: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 9
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040014354/001
Majchrák
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o zřízení výše uvedeného
věcného břemene p. Majchrák
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
Hlasování č. 8: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 10
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Návrh závěrečného učtu visel na úřední desce 15 dní před jeho schválením a stejným
způsobem byla vyvěšena zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Zastupitelé s těmito dokumenty byli seznámeni a tyto byly následně schváleny. Veškeré
dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Závěrečný účet obce na rok 2017 a Zprávu o

přezkoumání hospodaření obce.
Hlasování č. 9: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 11
Schválení roční uzávěrky za rok 2017
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s roční uzávěrkou za rok 2017 tohoto byli
zůčastněni p. Smutný Karel- starosta obce, p. Jiří Hubáček-místostarosta obce a členové
zastupitelstva p. Josef Budaj,p Robert Novák, pí.Jiřina Ilková a pí. Zdeňka Dusíková

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje roční uzávěrku obce Našiměřice.
Hlasování č. 10: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 12
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Mikroregion-schválení smlouvy na příspěvek akce Den Našiměřic
Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou z Mikroregionu Miroslavsko na pořádání
akce Den Našiměřic a to v částce 15000 Kč. Tato se bude konat pod záštitou skupiny ČEZ
14.7.2018

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na příspěvek 15000 Kč. Na akci Den Našiměřic
Hlasování č. 11: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 13
Schválení smlouvy č. 014330044449/001 p. Jiří Rybár
Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou na věcné břemeno pro p. Jiřího Rybára .
Tato byla následně schválena.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene
Hlasování č. 12: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 14
Schválení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období2018/2022
Členové zastupitelstva schválili sedmičlenné (7) zastupitelstvo pro nové volební
Období 2018/2022.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmičlenné (7) zastupitelstvo obce pro nové volební
období 2018/2022
Hlasování č. 13: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 15
Schválení smlouvy na poskytnutí služeb TOP AUDITING na rok 20182019
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Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na přezkum hospodaření obce s firmou TOP
AUDITIG na rok 2018-2019

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na přezkum hospodaření obce s firmou TOP
AUDITIG na rok 2018-2019
Hlasování č. 14: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel – 0 hlasů – omluven 1 hlas

Bod č. 16
Diskuse:
Zastupitelé neměli žádné další připomínky k projednávanému programu.

Starosta obce ukončil po projednání všech bodů programu 3 zasedání
Zastupitelstva obce v Našiměřicích v 17.30 hod. Poděkoval zůčastněným
členům i hostům za účast.
V Našiměřicích dne 10. 06. 2018

Zapsala:

Dusíková Zdeňka____________________________

Starosta:

Smutný Karel ___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Novák Robert _____________________________
Budaj Josef___________________________
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