Zápis č.3
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2018
v Kulturním domě ve Střílkách
Veřejné zasedání zahájil v 17,30 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné a
konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace o konání veřejného
zasedání byla zveřejněna na úřední desce obce a desce umožňující dálkový přístup dne 10.12.2018.
Dle prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 9 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné. Hlasovat se bude po jednotlivých usneseních.
Dále starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Milana Krejčiříka a
Zdenka Hánu. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Milana
Krejčiříka a Zdeňka Hánu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/24 bylo schváleno.
Před seznámením přítomných s programem zasedání starosta navrhl zařadit do programu jednání
bod „Zveřejnění záměru prodeje hasičského auta AVIA“. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo má
zájem prodat uvedené auto, je nutno před prodejem zveřejnit záměr prodeje po dobu 15 dnů dle
zákona o obcích. Tento bod se zařazuje do programu jednání z důvodu urychlení prodeje.
Připomínky k návrhu nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s doplněním programu zasedání o bod
„Zveřejnění záměru prodeje hasičského auta AVIA“.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/25 bylo schváleno.
Dalším bodem bylo seznámení s programem zasedání, ke kterému nebyly připomínky.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Projednání Rozpočtu obce na rok 2019
4) Rozpočtové opatření
5) Zveřejnění záměru prodeje hasičského auta AVIA
6) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/26 bylo schváleno.
V dalším jednání seznámil předseda kontrolního výboru Stanislav Gejdoš přítomné s kontrolou
usnesení z veřejného zasedání konaného dne 26.11.2018. Připomínky nebyly a členové
zastupitelstva výše uvedené vzali na vědomí.
V bodu č.3 byl projednán Rozpočet obce na rok 2019. Starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup dne 30.11.2018 a sejmut dne
19.12.2018, čímž byl dodržen termín vyvěšení minimálně 15 dnů před projednáním rozpočtu. Dále
uvedl, že se jedná o rozpočet vyrovnaný, kde příjmy i výdaje jsou ve výši 11.634.200,- Kč se
závazným ukazatelem na straně výdajů paragraf. Financování se rovná 0, kde splátka úvěru ve výši
300.000,- Kč je financována z běžného účtu. Starosta dále uvedl, že došlo k následujícím změnám
ve srovnání se zveřejněným návrhem. Z § 6171, položky 5901 Nespecifikované rezervy byla
převedena částka ve výši 10.000,- Kč na § 5512, položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
(oprava veterána) a částka ve výši 30.000,- Kč na § 6171, položka 6123 Dopravní prostředky (nákup
osobního automobilu). Závěrem tohoto bodu starosta stručně seznámil přítomné s položkami
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příjmů a výdajů. Poté dal možnost členům zastupitelstva a občanům k vyjádření k přednesenému,
ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný:
Příjmy:
11.634.200,- Kč
Výdaje:
11.634.200,- Kč
Financování:
0
Závazný ukazatel na straně výdajů paragraf.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/27 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 8/2018 (příloha č. 5),
které bylo vyhotoveno na základě Usnesení zastupitelstva č. 3/30. Zvláště upozornil na částku
55.000,- Kč § 6330 pol. 5341, která zvyšuje náklady na provoz restaurace. Připomínky
k uvedenému bodu nebyly a členové zastupitelstva rozpočtové opatření vzali na vědomí.
Dále bylo projednáno Rozpočtové opatření č.9/2018, ke kterému nebylo ze strany členů
zastupitelstva ani občanů připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018, které tvoří
nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/28 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodu starosta navrhl prodej hasičského auta AVIA. V letošním roce
obec získala nový automobil Ford Transit a z tohoto důvodu se stává AVIA nepotřebná. Na základě
zákona o obcích je nutno zveřejnit na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup záměr
prodeje výše uvedeného auta. Rovněž bylo zadáno vypracování znaleckého posudku na předmětný
vůz. Následně po uplynutí 15 denní lhůty zveřejnění záměru prodej a schválením zastupitelstvem
bude možné dle znaleckého posudku automobil prodat. Poté dal starosta možnost k vyjádření
členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičského auta
AVIA. Hlasování:
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3/29 bylo schváleno.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto starosta v 18,15 hodin veřejné zasedání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 26.11.2018
5) Rozpočtové opatření č. 8/2018
6) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Zapisovatel (místostarosta):……………………………………………….dne…………………………………………………………..
Starosta:…………………………………………………………………………….dne…………………………………………………………..
Ověřovatel:………………………………………………………………………..dne…………………………………………………………..
Ověřovatel:…………………………………………………………………………dne………………………………………………………….
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