Z áp i s
ze zasedání zastupitelstva obce Košice, konaného dne 21.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Košice

Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan, Pospíšil
Jan, Valek Roman, Černý Jaromír.
Omluveni: Boháč Jan - Košice
Přítomna nadpoloviční většina členů za, takže schůze je usnášení schopná.
Ověřovatelé zápisu z dnešní schůze: Kornherr Václav, Boháč Jan - Doubí
do návrhové komise na zpracování usnesení z dnešního jednání byli navrženi a zvoleni: Staněk
Josef, Kubů Milan, Černý Jaromír
Program:
1) Kontrola usnesení z minulé schůze
2) Schválení rozpočtu na r. 2013 v příjmech a výdajích
3) Schválení výše platu pracovníka obce
4) Projednání petice rodičů - rekonstrukce umývárny MŠ
5) Žádosti o finanční dar
6) Inventury 2012 - inventarizační komise a termín inventur
7) Schválení programu Místního programu obnovy vesnice
8) Informace o jednání ohledně výstavby IV. Žel. koridoru
9) Rozpočtové opatření č. 7
10) Hodnocení rizik ekologické újmy
11) Usnesení, závěr

ad1)
Kontrolu usnesení provedl starosta. Úkoly jsou plněny nebo splněny průběžné - bez připomínek ze
strany členů ZOo
ad2)

za

projednalo návrh starosty na rozpočet obce pro rok 20 l3 v celkových příjmech a výdajích.
Rozpočet je koncipován jako schodkový.
Plánované příjmy - daňové příjmy
6.710.000,- Kč
ostatní příjmy
1.183.500,- Kč
celkem
7.893.500,- Kč
Plánované výdaje - provozní výdaje 8.195.000,- Kč
splátka úvěru
170.000,- Kč
celkem
8.365.000,- Kč
Schodek
471.500,- Kč
Schodek bude hrazen z přebytku hospodaření z let minulých. za po projednání návrh zákona
schválilo
Pro 8 hlasů
ad3)
Tento bod byl z jednání schůze vypuštěn. Dle informace z Úřadu práce lze dotaci na plat pro
veřejně prospěšnou činnost čerpat 12 měsíců - tj. do dubna 20l3. Poté bude o platu pracovníka
znovu jednáno.

ad4)
Starosta informoval členy za o žádosti rodičů dětí z MŠ na rekonstrukci umývárny MŠ. Dle
starosty lze na tuto akci zažádat o dotaci z MŠ ČR - až 70% nákladů. Další možností je získání
dotace od fa ČEZ a.s. - zajišťuje pí. Pospíšilová. Dle zpracovaného projektu by cena rekonstrukce
měla dosáhnou částky 190.000,- Kč včetně DPH. Tato rekonstrukce je již zahrnuta v rozpočtu obce
na r. 2013. ZO po projednání souhlasí s provedením této akce a ukládá starostovi podat žádosti o
dotace.
Schváleno: pro 8 hlasů
ad5)
za projednalo žádosti o finanční dar
Hospic sv. Jana N. Neurnana Prachatice
NE
- Gymnastický kroužek při ZŠ Tučapy
500,-Kč
Domácí Hospic Jordán Tábor
1.000,- Kč
zřízení Baby boxu Tábor
1.000,- Kč
ČČK Tábor - příspěvek je podmíněn zakoupením 100 ks brožur"Prvni pomoc není věda" za
cenu 4.900,- Kč + DPH - NE
Po projednáni ZO nesouhlasí s formou příspěvku pro ČČK Tábor. V případě zájmu ze strany
této organizace souhlasí zastupitelé s poskytnutím finanční částky ve výši 1.000,- Kč.
Schváleno: pro 8 hlasů
ad6)
ZO projednalo provední inventur za rok 2012
Trermín inventur: 22.12.2012 - 31.1.2013
Inventarizační komise: předseda: Černý Jaromír
členové: Staněk Josef, Kubů Milan, Boháč Jan Doubí, Mazouchová Eva
Likvidační komise:
předseda: Valek Roman
členové: Čarnra Václav, Kornherr Václav
Schváleno: pro 8 hlasů
ad7)
za projednalo a schválilo plán místního programu obnovy vesmce pro rok 2013 předložený
předsedou Místní skupiny obnovy venkova:
- oprava kaple
1.500.000,- rekonstrukce chodníku
286.000,- rekonstrukce soc. zařízení MŠ
600.000,- oprava odtok trouby ČOV
500.000,- vybudováni vodovodu Doubí
10.000.000,za ukládá starostovi zažádat o dotace z POV, MMR ČR, MZ ČR.
Schváleno: pro 8 hlasů
ad8)
V tomto bodě jednání starosta informoval členy za o jednáni se zástupci projektanta a investora
výstavby IV Žel. koridoru, která proběhla dne 13.12.2012.
Při tomto jednání starosta sdělil, že za trvá na realizaci původního projektu s tunelem. Schůzka
skončila s tím, že starosta na další schůzi za znovu tento bod zařadí do programu jednání a popř.
svolá občany Doubí na infonnativni schůzku se zástupci projektanta a investora.
ZO po projednáni schválilo postup starosty při této schůzce a znovu potvrdilo, že trvá na
realizaci původního projektu výstavby IV. Žel. koridoru. Dále ukládá starostovi svolat jednáni
občanů Doubí se zástupci projektanta a investora.
Schváleno: pro 8 hlasů
ad9)
Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci starosty o rozpočtovém opatření č. 7.

adlO)
Posledním bodem schůze byla informace starosty o potřebě zpracovat "Hodnocení rizik: ekologické
újmy". Toto hodnocení by se mělo týkat sběrného dvora, rybníků v Košicích a Doubí, kanalizace,
vodovodu, ČOv.
Rozhodnutí o vypracování tohoto hodnocení bylo odloženo na příští schůzi po zjištění dalších
informací.
Schváleno: pro 8 hlasů

adll)
Usnesení č. 5/2012
ze schůze zastupitelstva obce Košice, konané dne 21.12.2012

I. za po projednání bere na vědomí a ukládá
a) kontrolu usnesení z minulé schůze - úkoly byly splněny
b) rozpočtovou změnu č. 7 tak jak byla předložena
c) žádost rodičů v MŠ Košice na rekonstrukci umývárny
d) žádost Hospice Prachatice, ZŠ Tučapy, Hospice Jordán, ČČK a Babyboxu o podporu činnosti
e) informaci o jednání ve věci IV. Žel. koridoru dne 13.12.2012

II. za po projednání schvaluje a ukládá
a) rozpočet na rok 2013 jako schodkový s
příjmy: 7.893.500,- Kč
výdaji: 8.365.000,- Kč
Schodek: 471.500,- Kč bude hrazen z přebytků hospodaření z minulých let.
b) Termín provedení inventarizace majetku obce od 22.12.2012 do 31.1.2013.
Inventarizační komise ve složení:
předseda:
Černý Jaromír
členové:
Staněk Josef, Kubů Milan, Boháč Jan Doubí, Mazouchová Eva
Likvidační komise ve složení:
předseda:
Valek Roman
členové:
Čamra Václav
Komherr Václav
Ukládá komisím inventarizaci provést ve stanoveném termínu.
c) Místní program obnovy venkova tak, jak byl předložen předsedou Místní skupiny obnovy
venkova
Ukládá starostovi požádat o dotace z POV, MMR, MZ ČR na uvedené akce.
d) Přispět na provoz
- Domácí Hospic Jordán - částkou 1.000,- Kč
- Gymnastický kroužek při ZŠ Tučapy - částkou 500,- Kč
- Zřízení Babyboxu v Táboře - částkou 1.000,- Kč
e) Provést rekonstrukci umývárny MŠ v Košicích v roce 2013 za předpokladu, že bude získána
dotace z MMR ČR nebo ČEZ a podílet se na realizaci 30% nákladů. za ukládá starostovi podat
žádosti o dotaci a v případě úspěchu vyhlásit výběrové řízení v souladu se směrnicí o veřejných
zakázkách.

III.

za po projednání

neschvaluje a ukládá

a) Přispět Hospicu sv. Jana N. Neumana Prachatice, protože není v obvodu města Tábor.
b)Změnu stavby IV. Železničního koridoru, řídit se usnesením za ze dne 16.11.2012 a ukládá
svolat jednání obyvatel Doubí se zástupci projektanta a investora, kde budou obyvatelé Doubí
seznámeni s důvody změny stavby, v průběhu měsíce února.
c) zakoupit brožury "První pomoc není věda" - popřípadě poskytnout příspěvek 1.000,- Kč.

d) Zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy. Ukládá starostovi zjistit podrobnější informace a o
zpracování rozhodnout na příští schůzi za.
Schváleno: pro 8 hlasů
proti O
zdržel se O
Schůze ukončena v 19.45 hodin.
Zapsal: Černý Jaromír
Starosta Staněk Josef
ověřovatelé zápisu: Kornherr václav
Boháč Jan Doubí

