OBEC STARÉ BŘÍŠTĚ
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Bříště, které se konalo dne 2. 11. 2012
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18.30 hod., ukončeno bylo
v 20.30 hod.

Přítomní zastupitelé: Václav Honzl, Miroslav Fiala, Jana Palánová, Petr Tůma,
Miloslav Palán, Jan Pešek,
Hosté: Jana Sigmundová
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení popř.
doplnění programu jednání.
2. Vyjasnění podmínek příspěvku obce na novorozené děti
3. Projednání nákupu traktůrku na sečení ploch veřejné zeleně
4. Nová vyhláška o poplatcích za svoz odpadu
5. Žádost o souhlas Společnosti pro rozvoj Humpolecka
6. Projednání plnění územního plánu obce
7. Shrnutí krajských voleb
8. Vyúčtování účasti obce v soutěži v grilování prasat
9. Diskuze, závěr
1. Zahájení
- Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Václav Honzl.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Petr Tůma, Miroslav Fiala
Hlasování
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tůmu a pana Fialu.
- Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny,
program byl doplněn a schválen.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
2. Vyjasnění podmínek příspěvku obce na novorozené děti.
Na návrh paní Sigmundové zastupitelstvo jednalo o tom zda ponechat původní
usnesení z roku 2005 v platnosti nebo změnit podmínky pro přiznání příspěvku obce
nově narozeným dětem v obci tak, že by příspěvek nebyl nadále vázán na splnění
časového testu dvou let trvalého pobytu alespoň jednoho z rodičů v obci před
narozením dítěte.
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat původní usnesení v platnosti a
neměnit podmínky pro přiznání příspěvku.
3. Nákup traktůrku na sečení obecních ploch.
Místostarosta Tůma seznámil zastupitelstvo s nabídkami prodejců. Vhodné typy
traktůrků se pohybují v cenové relaci 90-100 000 Kč. Zastupitelstvo odsunulo
rozhodnutí o nákupu na jaro příštího roku. Zastupitel Fiala zjistí možnosti slev a
reference od dalších prodejců.
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4. Nová vyhláška o poplatcích za svoz odpadu.
V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích je nutné změnit obecně
závaznou vyhlášku. Nová výše poplatků za svoz odpadu je 400 Kč na poplatníka,
osoby mladší 18 let jsou od poplatkové povinnosti zcela osvobozeny a osoby starší
než 65 let mají úlevu na poplatku ve výši 200 Kč.
Hlasování:
Pro 5
proti 0
zdržel se
1
Usnesení: Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
5. Projednání rozpočtových změn
a) rozpočtová změna č. 4 – ZO bylo seznámeno s RZ č. 4 schválenou starostou
obce dne 30.9.2012
b) rozpočtová změna č. 5 – ZO projednalo a schválilo RZ č. 5
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
6. Projednání plnění územního plánu
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu Staré
Bříště až v rámci „Zprávy o uplatňování ÚP Staré Bříště“, která se dle § 55 odst. 1
stavebního zákona bude muset projednávat na začátku roku 2013. Důvodem je větší
efektivnost, metodická správnost a koncepčnost tohoto řešení. Usnesení ZO ze dne
20.4.2012 zůstává v platnosti s tím rozdílem, že změna ÚP se bude projednávat
v rámci „Zprávy o uplatňování ÚP“
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
7. Žádost o souhlas Společnosti pro rozvoj Humpolecka
Společnost pro rozvoj Humpolecka požádala o začlenění obce do působnosti
společnosti. Žádné náklady obci nevzniknou v této souvislosti.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do územní působnosti
místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. a souhlasí
s přípravou integrované strategie MAS na svém území.
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
8. Projednání krajských voleb
Členka volební komise paní Jana Palánová seznámila zastupitelstvo obce s výsledky
krajskýh voleb. Volby v obci vyhráli s 50% ziskem ČSSD (14 hlasů), druhá byla
KSČM se 7 hlasy. Volební účast 28 lidí, což je 66%.
9. Další body
- Vyúčtování účasti obce na soutěži v grilování prasat – zastupitelstvo obce schválilo
odměnu 1 200 Kč pro Tomáše Maršíka za pomoc při organizaci a poskytnutí
automobilu.
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
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- Žádost o prodej obecního pozemku mezi budovami čp. 9 a čp. 30. Jedná se o část
pozemku č. 713/1. Část pozemku, o kterou se jedná, je oplocena a užívána spolu
s budovou čp.9, jde o cca 28 m2.
Hlasování:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku za cenu v místě
obvyklou, 50 Kč/m2. Náklady na oddělení pozemku (geometrický plán a vklad do
katastru nemovitostí) hradí kupující.
- Zastupitelstvo dále schválilo nákup posypové soli, 200 kg, na obecní komunikace
- Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky rozboru vody v obecním vodovodu. Byly
zde nalezeny koliformní bakterie v minimálním množství, po předezinfikování stále
byly nakterie zjištěny. Studně budou znovu předezinfikovány a zajistíme nový
kontrolní rozbor. Ke znečištění zřejmě došlo během vypouštění rybníka Vilímek.

Termín dalšího zasedání bude oznámen v prosinci.

Ve Starých Bříštích dne 3.11. 2012
Zapsal/ starosta:
Václav Honzl
Petr Tůma
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Fiala
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