Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 18.12.2017
v zasedací místnosti obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, MUDr. Březina, Muchová, Janováčová
Ověřovatelé: MUDr. Březina, Janováčová
Omluveni: Čech
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program
1) Zahájení
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu + doplnění o bod 10) – žádost
folkrolního souboru „Děcka z Buchlovic“
11) – žádost p. Šmedka
12) – schválení nákupu štípacího stroje pro potřeby obce
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Prodej pozemků z vlastnictví obce – LČR, E.Pololáníková
4) Vyúčtování SDH za rok 2017, žádost o dotaci na rok 2018
5) Inventarizace 2017
6) Rozpočtové opatření č.4/2017
7) Návrh rozpočtu na rok 2018
8) Zpráva finančního výboru
9) Zpráva kontrolního výboru
10) Různé, Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu MUDr. Březina, Janováčová.
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro: 5
Ad2) Usnesení z minulého zasedání :
-

Světelný bod p. Ondry – Samoty u Stupavy – splněno
Dořešení prodeje pozemků p. Klement – splněno
Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. Pololániková - splněno

Pro: 5
Ad3) Starostka předložila žádost Lesy ČR o prodej komunikace vedoucí přes les tj. pč. 1220/2 za nabídnutou cenu cca
118 tis. Kč. Tj. cca 24,- Kč m/2. Zastupitelé konstatovali, že cena je velmi nízká, obec v současné době peníze až tak
nepotřebuje a prodej za těchto podmínek zamítli. Naopak odsouhlasili prodej pozemků dle záměru p. Pololánikové
za cenu znaleckého posudku á 52,44,- Kč /m2. Dle vyvěšeného záměru.
Pro: 5
Ad4) Starostka seznámila přítomné s přehledem čerpání dotace pro SDH Stupava za rok 2017. Zastupitelstvo bere na
vědomí. Dále zastupitelé na základě žádosti SDH odsouhlasili příspěvek na činnost SDH ve výši 15.000,- Kč pro rok
2018. Z příspěvku nelze hradit náklady na hudební produkci. Vyúčtování provede SDH ke konci roku 2018 a předloží
doklady o čerpání. Žádost SDH o příspěvek na nákup nového vozidla ve vlastnictví SDH se posoudí, až bude předložen
návrh na konkrétní vozidlo. Starosta SDH L. Doležal ml. byl pověřen prověřit možnost prodeje starého hasičského
vozu A-31. Dle údajů v TP je vozidlo typováno na 1 + 9 osob a to je nutnost mít řidičské oprávnění sk. D, které
z mladých členů nikdo nemá. SDH uvažuje o koupi vlastního vozidlo pro oprávnění sk. B + tažné zařízení, aby se mohli
zúčastňovat soutěží bez limitování řidičským oprávněním.

Pro: 5
Ad5) Inventarizace 2017 – starostka vydala příkaz k inventarizaci majetku obce. Jednotlivé inventarizační komise
obdrží písemný příkaz a podklady pro inventarizaci v termínu do 15.1.2018. Vyhotovené zápisy z inventarizace včetně
návrhů na vyřazení či navrhovaná opatření předloží předsedové komisí starostce v termínu do 154.2.2018.
Pro: 5
Ad6) Rozpočtové opatření č. 3. Úprava rozpočtu na straně příjmů a výdajů . viz. Příloha.
Pro: 5
Ad7) Návrh rozpočtu na rok 2018. Starostka přednesla návrh rozpočtu na rok 2018. Předpokládané výdaje jsou
uvažovány ve výši 1.745 tis. Kč. Předpokládané příjmy ve výši 2.500 tis. Kč. Rozpočet je uvažován jako přebytkový ve
výši 755 tis. Kč. Definitivní podoba rozpočtu bude schválena po uzavření hospodářského roku za 2017.
Pro: 5
Ad8) Zpráva finančního výboru – přednesl ing. Kovář – provedena revize KD. Viz. Zápis.
Ad9) Zpráva kontrolního výboru – přednesl p. Škrabal - revize využití bezúplatně převedených pozemků na základě
výzvy Státního pozemkového úřadu. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny smluvně převedené pozemky – tj. pč.
234/2, 235/22, 234/1, 229/1 byly dohledány a jsou využívány v souladu s uzavřenými smlouvami.
Nepodařilo se dohledat p.č. 598/80, který byl údajně po obnově operátu změněn na 598/2. V katastru nemovitostí
však nebyl nalezen. Revizní komise doporučuje vznést písemný dotaz na Katastr nemovitostí a nechat úředně zjistit
historii pč. 598/80.

Ad10) Starostka přednesla žádost p. Rašticové – vedoucí souboru „Děcka z Buchlovic“ o příspěvek na vydání
publikace a CD souboru. Vzhledem k tom, že v souboru účinkují i děti ze Stupavy zastupitelstvo doporučilo příspěvek
ve výši 10.000,- Kč.
Pro: 5
Ad11) Byla přednesena žádost p. Šmedka o prodloužení pronájmu místnosti v budově pošty do 30.6. 2017 z důvodů
nedokončené rekonstrukce domu.
Pro: 5
Ad12) Zastupitelstvo schvaluje nákup štípacího zařízení dřeva pro potřeby obce a pronájmu občanům za úhradu.
Zařízení musí mít výkon nejméně 15 t/cm2 a nesmí být dražší než 25.000,- Kč.
Pro: 5
Přítomno 8 občanů
Jednání ukončeno v 20.03 hod.

