Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce 11/2020 konaného dne 17.12.2020
Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Rozpočtové opatření 9/2020
Schválení rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2021
Plán inventur
Zpráva finančního výboru
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace
Projektová dokumentace na obnovu mostu a schválení podání žádosti o dotaci na
provedení obnovy
9.) Diskuse
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Průběh jednání:
1. Zahájení, kontrola usnesení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající – starosta Karel Bauer–zahájil zasedání v17:00 hodin.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta dal hlasovat o programu jednání.
Hlasování: 6/0/0 –program je schválen.
Zapisovatel: Milada Kosová
Hlasování: 6/0/0 –schválena
Ověřovatelé zápisu: Lenka Boháčová, Ladislav Janeček
Hlasování: 6/0/0 –schváleni
2. Rozpočtová opatření 9/2020
Starosta seznámil přítomné s RO 9/2020, které schválil v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 1/11/2020: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí bere na vědomí rozpočtové opatření
č.9/2020, které schválil starosta v rámci své kompetence (příloha č.1)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
3. Schválení rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2021
Návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2021 byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronické
úřední desce obecního úřadu od 27.11.2020. Paní Košíková vznesla připomínku, že není třeba
zvyšovat náklady zařazením částky 2.000.000,- Kč na opravu místní komunikace, pokud bude
oprava provedena pouze v případě, že budeme moci čerpat dotaci.
Návrh usnesení 2/11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na
rok 2021 ( příloha č.2 )
Hlasování: 5/0/1 = přijato Zdržela se : Radka Košíková
4. Plán inventur
Starosta seznámil zastupitele s plánem a průběhem inventur ke 31.12.2020

Návrh usnesení 3/11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2020 ( příloha
č.3 )
Hlasování: 6/0/0 = přijato
5. Zpráva finančního výboru
Paní Košíková – předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelům zápis z jednání
finančního výboru, které se uskutečnilo 22.7.2020.
Starosta vznesl připomínky ke zprávě : Zpráva byla předložena cca 5 měsíců po uskutečnění
kontroly, proto již některé body nejsou aktuální. Zprávy z předchozích kontrol ( 29.5.2019 a
13.11.2019 ) nebyly předloženy vůbec.
Návrh usnesení 4/11/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru (
příloha č.4 ).
Hlasování: 6/0/0 = přijato
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Na základě výzvy Krajského úřadu musí obec, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu,
vypracovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Tento plán byl
vytvořen ve spolupráci s odborným zástupcem provozovatele vodovodu, kterým je Ing. Buchta.
Návrh usnesení 5/11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu ( příloha č.5 )
Hlasování: 6/0/0 = přijato
7. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace
K podání žádosti o dotaci je třeba, aby tento úkon zastupitelstvo schválilo.
Návrh usnesení 6/11/2020: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí usnesením č.6/11/2020 schvaluje
podání žádosti o dotaci MMR – 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova : DT
117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
8. Projektová dokumentace na obnovu mostu a schválení podání žádosti o dotaci na
provedení obnovy
Starosta seznámil zastupitele se zadáním zakázky na projektovou dokumentaci obnovy mostu přes
řeku Křetínku, o kterém rozhodl v rámci svojí kompetence na základě výběrového řízení dne
7.12.2020. Dále požádal zastupitele o schválení podání žádosti o dotaci na tuto obnovu.
Návrh usnesení 7/11/2020: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí bere na vědomí zadání zakázky na
projektovou dokumentaci obnovy mostu firmě OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01
Vysoké Mýto, IČ: 15030709.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
Návrh usnesení 8/11/2020: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí usnesením č.8/11/2020 schvaluje
podání žádosti na MMR o dotaci na obnovu mostu přes řeku Křetínku.
Hlasování: 6/0/0 = přijato

4. Diskuse
Starosta ukončil zasedání.
Přílohy:

1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 9/2020
Návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2021
Plán inventur na rok 2020
Zápis z jednání finančního výboru 22.7.2020
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Vypracoval: Milada Kosová
Ověřovatelé: Lenka Boháčová
Ladislav Janeček

V Horním Poříčí, dne 17.12.2020

Karel Bauer, starosta

