Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 16.6.2018
v zasedací místnosti obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, Muchová, Janováčová, Čech, MUDr. Březina
Ověřovatelé: ing. Kovář, MUDr. Březina
Omluveni: ing. Orlová
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program
Navržený program:
1) Zahájení
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Schválení účetní závěrky za rok 2017
4) Projednání závěrečného účtu obce
5) Další fungování sklářské expozice
6) Žádost o podporu
7) Rozpočtové opatření 2/2018
8) Zpráva finančního výboru
9) Různé, Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu ing. Kovář, MUDr. Březina
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro: 6
Ad2) Usnesení z minulého zasedání :
Usnesení z minulého zasedání byla splněna. Pro: 6
Ad3) + ad4) Starostka předložila návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2017 a závěrečného účtu za rok 2017.
Schváleno – pro 6.
Viz. Samostatné přílohy k zápisu.

Ad5) Starostka seznámila přítomné s dalším záměrem sklářského muzea v prostorách kulturního zařízení. O
sklářskou expozici zájem značně ochabl a zvažuje se o navrácení zapůjčeních předmětů. Je nutné zpracovat
nový program obnovy venkova a další záměr s využitím prostor kulturního zařízení a přilehlého
prostranství.
Pro: 6
Ad6) Zastupitelka obce a místostarostka obce předložila žádost o příspěvek na provoz její prodejny smíšeného zboží
ve Stupavě. Uvádí, že tržby jsou malé a náklady veliké. Požaduje příspěvek 40.000,- Kč na úhradu nákladů elektrické
energie s tím, že doklady o nákladech doloží. Zastupitel Škrabal nesouhlasí a požaduje předložení daňového přiznání
za uplynulé období, zda je žádost opodstatněná. V průběhu hlasování se zdržel zastupitel Čech. Ostatní žádost
podpořili, aniž by měli k dispozici relevantní podklady pro rozhodování.
Pro: 4, Zdržel: 1, Proti: 1

Ad7) Rozpočtové opatření č.2/2018. Úprava rozpočtu na straně výdajů + 40.000,- Kč.
Pro: 6:

Ad8) Zpráva finančního výboru – přednesl ing. Kovář. Zastupitelstvo bere na vědomí.. Viz. Zápis. Kontrolní výbor
znovu prověřit výběr poplatků.
Ad9) Různé, diskuze
Jarolím Nedoma – návrh na označení kulturního domu smaltovanou cedulí
MVDr. Charvát – starostka přednesla jeho stížnost na špatné zaměření pozemků, že neodpovídá skutečnosti. Bylo mu
doporučeno, ať si nechá pozemky zaměřit na vlastní náklady
Jaroslav Strýček – dotaz na zbudování čistíren odpadních vod. Starostka odpověděla, že je to složitá legislativní
záležitost a v současné době i z hlediska finančního není možné počítat s centrální čistírnou. Dotace pro soukromé
čistírny pro malý zájem neprošel na Krajském úřadě.
Přítomno 9 občanů
Jednání ukončeno v 19.45 hod.

