Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 18. 4. 2017 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčová Alena, Čupr Zdeněk, Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová
Ladislava, Mgr. Kubík Vratislav, Mgr. Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Murčo
Dušan, Ostrýž Otakar, Stárek Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni:
Čuprová Saša, Opatřil Milan

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady městyse; výborů a komisí
Ustavení komise pro VŘ realizovaných projektů v roce 2017
Mimořádné zvýšení nájemného za užívání infrastruktury - Dodatek č. 20
Příloha č. 3 smlouvy o poskytování příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů
DDM Bystřice nad Pernštejnem
7. Žádost o finanční příspěvek MO Svazu tělesně postižených Bystřice n. P.
8. Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy
9. Žádost o příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost FK; žádost o příspěvek na
Memoriál Jana Havelky turnaj žáků na rok 2017
10. Žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí, z. s.
11. Žádost o příspěvek na vydání knihy obrazů malíře St. Bělíka „Krajinou řeky Svratky víc než
pouhý průvodce"
12. Rozpočtová opatření č. 2,3/2017; novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
13. Různé, diskuze, závěr.
K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem
jednání.
K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Petr Špaček a
Mgr. Vratislav Kubík.
Hlasování:
Pro: 12
zdržel se: 0
proti: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Petr Špaček a Mgr. Vratislav Kubík.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčové Alena.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Mgr. Ladislava Kobzová a p. Pavel Stárek.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ladislavu Kobzovou a p. Pavla Stárka.
Na jednání zastupitelstva se dostavil p. Pavel Stárek v 18:08 hodin.

K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. Rada městyse projednala cenové nabídky firem na rekonstrukci 1. NP ÚM a doporučila
předložit zastupitelstvu ke schválení cenové nabídky firmy Stavební společnost V+K
s.r.o. na rekonstrukci 1. NP ÚM ve výši 498.284,- Kč bez DPH (stavební práce, p.
XXXXXXX kuchyňka, p. XXXXXX - podlahy) a CN na práce subdodavatelských firem ve
výši 227.408,- Kč bez DPH - topení, elektrorozvody, výměna dveří. Náklady na
rekonstrukci budou navýšeny ještě o vybavení nábytkem včetně nově vzniklé
kanceláře matriky. Kanceláře úřadu budou od 25. 4. přestěhovány do zasedací
místnosti, předpokládaný termín rekonstrukce je měsíc květen, dokončení do 6 - 8
týdnů.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku Stavební společnosti V+K s.r.o.
Rekonstrukce kanceláří ÚM Štěpánov nad Svratkou ve výši 498.284,- Kč bez DPH a ostatní
dodavatelé 227.408,- Kč bez DPH.
2. Rada městyse schválila cenovou nabídku firmy KAISER+KRAFT-28.850,70 Kč na nákup
archivačních regálů.
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3. Rada městyse se zabývala změnami legislativy v oblasti nezaměstnanosti - dlouhodobě
nezaměstnaní, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi ve výši 3.410,- Kč a mohou mít tuto
částku zvýšenu o 605,- Kč po odpracování 30 hodin bez nároku na mzdu u příslušného
obecního úřadu na základě uzavřené dohody s ÚP o veřejné službě. Dohody s ÚP lze sepsat
od 1. 2. 2017. O veřejnou službu se přihlásili XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, týká se ještě 2 osob
ze Štěpánova.
Rada městyse schválila uzavření dohody s ÚP na vykonávání veřejné služby p. XXXXXXXXXX
a p. XXXXXXXXXXXXX
4. Rada městyse schválila návrh dodatku pojistné smlouvy na částku 3.375,- Kč/rok, která
je nutnou přílohou dohody s ÚP na vykonávání veřejné služby.
5. Rada městyse se dále zabývala žádostí o práci p. XXXXXXXXX. V měsíci květnu končí DPP
uzavřená s p. XXXXXXXXX na úklid KD, péči o květinovou výzdobu a úklid náměstíčka, proto
rada schválila uzavření pracovní smlouvy s p. XXXXXXXXX od 3. dubna 2017 na plný úvazek.
6. Rada městyse schválila umístění p. XXXXXXXXXXXXXXX na VPP od 2. 5. 2017.
7. Rada městyse schválila zpevnění přístupové cesty štěrkem po vyschnutí na základě
žádosti p. XXXXXXXXXXXXXXXX.
8. Rada městyse vzala na vědomí informaci o jednání Mikroregionu Bystřičko a schválila
připojení městyse k projektu Tmavá noční obloha.
9. Rada městyse schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2016
a hospodářský výsledek - příspěvková organizace hospodařila s přebytkem a to 39.425,04
Kč z hlavní činnosti a 2.499,78 Kč z hospodářské činnosti. Rada městyse schválila převedení
přebytku a to 39.425,04 Kč z hlavní činnosti a 2.499,78 Kč z hospodářské činnosti do
rezervního fondu.
10. Rada městyse se zabývala přípravou projektu na zbudování polytechnické učebny ZŠ.
V současné době se vyjadřují dotčené orgány k projektové dokumentaci a byl dán
požadavek na překládku plynu, jehož vedení jde pod navrhovaným proskleným
bezbariérovým přechodem ze stávající budovy ZŠ do plánované stavby multifunkční
učebny. Požadavek byl předán projektantovi a bude hledáno co nejjednodušší a finančně
nejméně nákladné řešení. Předpokládané náklady na překládku plynu jsou ve výši 275.000,Kč bez DPH.
11. Rada městyse vzala na vědomí informaci o jednání s p. XXXXXXXXXX a uložila starostce
pokračovat v jednání s majiteli nemovitostí p. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX a p. XXXXXXXXX
k zajištění obecní cesty, oslovit geodeta k vyměření stávajícího stavu po digitalizaci a pozvat
všechny vlastníky k vytýčení hranic.
12. Rada městyse schválila odběr 500 ks čokolády Carla.
13. Rada projednala zveřejňování RO a změny položek v rozpočtu pro rok 2017.
K 21. 2. 2017 na základě novely zákona došlo ke změně a s platností od 23. 3. 2017 je
povinnost zveřejňovat rozpočtový výhled, rozpočet i rozpočtová opatření.
14. Rada městyse dále projednala přečíslování položek nebo paragrafů rozpočtu.
Schválený rozpočet Městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2017 ze dne 15.12. 2016 je z
důvodu novely vyhlášky o rozpočtové skladbě č.463/2016 Sb. přečíslován v těchto
položkách nebo paragrafech:
Položka 1351 nahrazena položkou 1382
Paragraf 2221 nahrazen paragrafem
2292 Položka 5229 nahrazena položkou
5179.
15. Rada městyse schválila nákup metacího kartáče - 25.500,- Kč + sběrný koš - 7.000,- Kč +
plachetka -1.000,- Kč.
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16. Byl převzat bez nedostatků byt od p. XXXXXXXXXX a rada schválila uzavření nájemní
smlouvy na tento byt s p. XXXXXXXXXXXX od 1. 3. 2017.
17. Rada městyse se zabývala rybníkem v Olešničce - tento rybník je ve vlastnictví rybářů
na pozemku městyse (uzavřena smlouva o pronájmu pozemku na dobu 30 let), musí mít lx
za 10 let revizi a těch. bezpečnostní dohled, proto je navrženo prodat pozemek pod
rybníkem rybářskému spolku a tím sjednotit vlastnická práva - návrh byl předložen
zástupcům rybářského spolku.
18. Členská schůze VOV dne 31. 3. 2017 - jednání členské schůze se zúčastní Ing. Dufek
19. Rada městyse se zabývala organizačním zajištěním rekonstrukce elektrorozvodu v
penzionu - zahájena 6. 3. 2017, byla vyměněna elektroinstalace ve výčepu a v obou
restauračních místnostech, zakoupeny nové lustry. Aby byla provedena revize, musela být
provedena i rekonstrukce ve sklepě, čím se náklady navýšily na částku 188.392,- Kč.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku 2/2017 XXXXXXXXXX Elektroinstalace,
Ubušínek - Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace - Restaurace Štěpánov ve výši 188.392,Kč.
20. Rada městyse se zabývala možností opravy křížku u Urbanů, který není v majetku
městyse. Oprava je možná jen v případě jeho adopce - bude vyvěšen záměr.
21. Rada byla informována o:
- organizačním zajištění Dne Země 22. 4. 2017 - zapojení s předpokládaným počtem 30 lidí
na úklidové práce extravilánu městyse
- ukončení prodeje vrtu v Záskalí- konzultace kupní smlouvy s právníkem
- předávání dárkových poukazů seniorům u příležitosti významného životního výročí
- podání návrhu na vklad odkoupeného pozemku od p. XXXXXXXXXX
22. Rada městyse se zabývala plánováním linek autobusu IDS od roku 2019 - byl podán
požadavek na zajištění školního autobusu na Vrtěžíř a posunutí spojů tak, aby bylo možno
posunout zahájení výuky ZŠ na 8 hodin.
23. Rada městyse byla informována o připravované schůzce starostů k novele školského
zákona - zajištění kapacity pro přijímání dětí do MŠ od 2 let věku a spádovost škol. Kapacita
ZŠ je dostatečná, pro zajištění dostatečné kapacity v MŠ je třeba výhledově zvažovat
výstavbu jídelničky. Rada městyse uložila starostce předložit na zasedání zastupitelstva
požadavek na zpracování projektové dokumentace s výhledem rozšíření stávajících prostor
MŠ o výstavbu jídelničky.
24. Rada městyse vzala na vědomí informaci o uzavírce silnice Bystřice - Vír v době 10. 4.-9.
7. 2017.
25. Rada městyse projednala žádost Českého horolezeckého svazu na stavbu přístřešku s
připravovanou péčí o Vysokou skálu.
Rada městyse schválila pokácení dvou vzrostlých stromů na vlastní náklady ČHS (práce byly
předem odsouhlaseny s p. XXXXXXXXX) a zbudování mobilního odpočinkového přístřešku
na předem určené místo.
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26. Rada projednala žádost o vyjádření k projektu Přístavba haly obrobny - Foundry s.r.o. bez
námitek.
27. Rada projednala žádost o vyjádření k akci Stavební úpravy rekreačního objektu č. e. 34
bez námitek.
28. Rada projednala žádost Linky bezpečí, ZS Zelené Vendolí a STP o finanční příspěvek a
navrhuje zastupitelstvu schválit finanční příspěvky:
Lince bezpečí pro děti ve výši 1.000,- Kč Záchranné
stanici Zelené Vendolí dle návrhu zastupitelů - Svazu
tělesně postižených ve výši 2.000,- Kč
29. Rada projednala CN na VŘ pro dotaci na zateplení KD a možnosti financování.
Rada městyse vzala na vědomí informaci o kladném stanovisku MŽP k přidělení dotace na
zateplení kulturního domu. K získání vlastního rozhodnutí je nutné dodat povinné přílohy,
které jsou v současné době zajišťovány. Zároveň byly osloveny 4 firmy o zpracování cenové
nabídky na výběrové řízení. Dále se zabývala možností poskytnutí výhodné půjčky ze státního
fondu ŽP do výše celkových způsobilých výdajů. Jde o úvěr na dobu 10 let s fixní úrokovou
sazbou 0,45%. V případě úvěru je možné provést celý projekt zateplení KD jednorázově, bez
rozdělení do etap. Rada doporučuje zastupitelstvu městyse schválit podání žádosti o
zvýhodněný úvěr.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o zvýhodněný úvěr ze SFŽP na schválený
projekt rekonstrukce KD z OPŽP a zahrnutí do rozpočtového výhledu.
Rada dále projednala cenové nabídky na výběrové řízení pro dotaci připravovaného projektu
Snížení energetické náročnosti - kulturní dům a to:
- Cenová nabídka IPI ve výši 18.000,- Kč + DPH
- Cenová nabídka XXXXXXXXXXX ve výši 20.000,- Kč
- Cenová nabídka Eurogrant ve výši 62.000,- Kč + DPH
- Cenová nabídka ERSTE GRANTIKA ADVISORY ve výši 35.000,- Kč + DPH.
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit cenovou nabídku na výběrové řízení po
posouzení možné administrace projektu.
Hlasování:
Boháčová
pro
Horák
pro
Kobzová
zdržela se
Kunčíková
pro
Stárek
pro
Pro: 10

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 0

pro
pro
zdržel se
pro
pro
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Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vích a

nepřítomna
pro
zdržela se
nepřítomen
pro
zdržel se: 3

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku spol. ERSTE GRANTIKA ADVISORY na
realizaci výběrového řízení ke schválenému projektu rekonstrukce kulturního domu ve výši
35.0, - Kč bez DPH.
30. Rada městyse schválila cenovou nabídku firmy ZNAKOM na dopravní značení místních
komunikací ve výši 68.980,- Kč + DPH.
31. Rada se zabývala dodanou projektovou dokumentací na rekonstrukci vodojemu, v
letošním roce uskutečnit opravu střechy - první dvě etapy.
32. Rada městyse vzala na vědomí informaci k zadání VŘ na akci: Štěpánov nad Svratkou,
zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/387 SO 401 Kabelové rozvody veřejného
osvětlení firmou EON.
33. Rada městyse projednala žádost o finanční příspěvek a doporučuje zastupitelstvu
schválit finanční příspěvek na knihu RNDr. Koláčného „Krajinou řeky Svratky víc než pouhý
průvodce" ve výši 5.000,- Kč.
34. Rada městyse bere na vědomí informaci o soudním sporu s Kavylem - dle odůvodnění
krajského soudu je požadavek městyse na náhradu nákladů spojených s neuskutečněným
projektem ve výši cca 184.000,- Kč opodstatněný, věc bude vrácena k projednání OS
v Třebíči.
35. Rada městyse vzala na vědomí nabídku představení divadla F. Holcmana a p. XXXXX
souborem Rozmarínka, bude předána k posouzení kulturní komisí.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.

Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Od posledního zasedání zastupitelstva nebylo žádné jednání finančního výboru.

Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl p. Dušan Murčo:
Od posledního zasedání zastupitelstva nebylo žádné jednání kontrolního výboru.

Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Pavel Stárek:
Ekologická komise Jednala v Železárnách, řešila se zástěna - výsadba porostu či stavěči stěny,
které by zajistily okamžitý efekt proti hluku a oddělení továrny od zástavby by mohlo řešit
zároveň i oplocení. Dál Železárny zkouší gelové kapsle, které mají zabránit šíření zápachu.
Jsou prozatím ve dvou provozech, pokud se osvědčí, bude jejich použití rozšířeno. Dále se
řešil hluk ventilátorů a plocha pro depozit - dlouhodobé úložiště rámů s minimálním
používáním.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti ekologické komise.
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Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Kulturní komise připravuje na 22. 4. 2017 v rámci Čisté Vysočiny brigádu na úklid okolí
městyse podél řeky Svratky, Hodůňky, potoka směrem k Lesoňovicím a směrem k Ujčovu.
Připravuje se ve spolupráci ČSŽ a SDH pálení čarodějnic, 20. 5. 2017 Putování za hmyzími
kamarády cestou ke studánce Na jeřábku ve spolupráci se ZŠ, den dětí 2. 6. Informace o
všech pořádaných akcích byly otištěny ve Štěpánovinkách. Proběhly akce - velký ohlas měla
přednáška o včelích produktech organizovaná Svazem včelařů, v rámci Česko čte dětem
Putování za Masaji, Zentangle, velikonoční dílničky pod vedením XXXXXXXXXXXXX a
vystoupení vírských divadelníků. Další schůzka KK bude 7. 6.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise.
K bodu č. 4: Ustavení komise pro VŘ realizovaných projektů v roce 2017.
V průběhu letošního roku bude uskutečněno několik projektů - rekonstrukce KD, veřejné
osvětlení, případně chodník od mapy. Jde o velké zakázky, kde bude probíhat výběrové
řízení. Návrh na složení komise pro VŘ: Mgr. Ladislava Kobzová, p. Milan Opatřil a p.
Augustin Horák.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje komisi pro VŘ realizovaných projektů v roce 2017 ve
složení: Mgr. Ladislava Kobzová, p. Milan Opatřil a p. Augustin Horák.
K bodu č. 5: Mimořádné zvýšení nájemného za užívání infrastruktury - Dodatek č. 20.
Starostka městyse informovala zastupitele o jednání se zástupcem BVK Ing. XXXXXXXX, kdy
po provedené inventuře vzhledem k nárůstu spotřeby v průběhu roku 2016 s dopadem na
realizované tržby za stočné se smluvní strany dohodly na zvýšení nájemného o 125.000,- Kč
+ DPH. Po podpisu dodatku bude tato částka přeposlána na účet městyse a tato částka bude
zahrnuta do fondu obnovy. Současná hodnota finančních prostředků v tomto fondu činí cca
1.000.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádné zvýšení nájemného za užívání infrastruktury za rok
2016 ve výši 125.000,- Kč + DPH - Dodatek č. 20 k nájemní a provozní smlouvě o
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Štěpánov nad Svratkou uzavřené dne
30.12. 2004.
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K bodu č. 6: Příloha č. 3 smlouvy o poskytování příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů DDM Bystřice nad Pernštejnem.
Městským úřadem v Bystřici n. P. byla podána žádost o poskytnutí příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů DDM na období za rok 2017. V současné době se zájmové
činnosti účastní 5 dětí a na jedno dítě je stanovena částka 1.700,- Kč. Celkový příspěvek činí
8.500,- Kč.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohu č. 3 smlouvy o poskytování příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních výdajů DDM Bystřice nad Pernštejnem na období 2017 za
5 dětí ve výši 8.500,- Kč.
K bodu č. 7: Žádost o finanční příspěvek MO Svazu tělesně postižených Bystřice n. P.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o finanční příspěvek místní
organizace STP ve výši 2.000,- Kč na zajišťování sociální informovanosti, sociální rehabilitaci,
zprostředkování rehabilitačních pomůcek, poradenskou činnost, dostupnou kulturní činnost
apod.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek MO Svazu tělesně
postižených Bystřice n. P. ve výši 2.000,- Kč.
K bodu č. 8: Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o finanční příspěvek na podporu
činnosti záchranné stanice u Svitav pro handicapované živočichy. Finanční prostředky jsou
použity na veterinární ošetření, léky, následnou péči.
Hlasování:
Pro: 13

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro
handicapované živočichy Zelené Vendolí ve výši 1.000,- Kč.

K bodu č. 9: Žádost o příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost FK; žádost o
příspěvek na Memoriál Jana Havelky turnaj žáků na rok 2017.
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Byla podána žádost na činnost fotbalového klubu na rok 2017: žádost o prověření možností
dotace na umělé zavlažování trávníku, sekání travnatého povrchu hřiště jedenkrát týdně vždy
nejlépe do středy pracovníkem městyse, finanční příspěvek 150.000,- Kč na činnost a
3.000,- Kč příspěvek na Memoriál Jana Havelky. Náklady spojené s požadovaným sekáním
trávníku byly vyčísleny na 25.000,- Kč, rada navrhuje finanční příspěvek ve výši 70.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a
činnost FK Železárny Štěpánov, z.s. ve výši 70.000,- Kč.
Z jednání zastupitelstva se omluvila Mgr. Ladislava Kobzová - odchod 20:17 hodin.
Zastupitelstvo dále projednalo žádost FK o příspěvek na turnaj žáků ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek FK Železárny Štěpánov, z.s. na Memoriál
Jana Havelky turnaj žáků na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč.
K bodu č. 10: Žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí, z.s.
Jednání zastupitelstva byla předložena žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč. Denně se na ni obracejí o pomoc děti při řešení svých problémů.
Hlasování:
Boháčová
pro
Čupr
Horák
pro
Ostrýž
Kobzová
nepřítomna
Kubík
Kunčíková
pro
Murčo
Stárek
zdržel se
Špaček
Pro: 10
proti: 0

pro
zdržel se
pro
pro
pro

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha
zdržel se: 2

nepřítomna
pro
pro
nepřítomen
pro

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek Linka Bezpečí, z.s. ve výši
1.000,- Kč.
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K bodu č. 11: Žádost o příspěvek na vydání knihy obrazů malíře St. Bělíka „Krajinou řeky
Svratky víc než pouhý průvodce".
Autorem knihy popisující vesnice podél řeky Svratky je RNDr. Koláčný, text doplnil
informacemi o významných rodácích. Jde o velice pěknou knihu obsahující obrazy 50 krajin a
portrétů významných rodáků malíře St. Bělíka, kterou lze využít jako reprezentativní
publikaci. Poskytnutím příspěvku bude získán určitý počet publikací odpovídající výši
příspěvku. Rada městyse doporučuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč, počet získaných publikací
by bylo cca 10 kusů.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar Environmental Regional Center, Prameny
Vysočiny, o.p.s. na vydání knihy obrazů malíře St. Bělíka „Krajinou řeky Svratky víc než
pouhý průvodce" ve výši 5.000,- Kč.
K bodu č. 12: Rozpočtová opatření č. 2,3/2017; novela zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Jednání zastupitelstva byla předložena novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v písemné podobě.
Dále bylo jednání zastupitelstva předloženo k projednání rozpočtové opatření č. 2 a 3/2017.
Hlasování:
Pro: 12

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, 3/2017 v předneseném znění.
K bodu č. 13: Různé, diskuze, závěr
p. Juřík - závěry jednání se starostou Ujčova k upřesnění kupní smlouvy na pozemky
při řešení anomálií
p. Kubík - reakce na mobilní aplikaci
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání
zastupitelstva ukončila starostka městyse.
/ó<
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Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse
starostka městyse
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