Usnesení č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Chářovice dne 10. prosince 2019
Zastupitelstvo obce Chářovice na svém zasedání dne 10.12.2019 přijalo tato usnesení:

I.

Schvaluje:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Doplnit bod programu zasedání o bod „Určení fyzické osoby oprávněné k výkonu územně
plánovací činnosti“ a to jako bod č.31, ostatní body se číselně posunou.
Doplnit bod programu zasedání o bod „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. EP-12-6003145/1 s ČEZ Distribuce a.s.“ a to jako bod č.32, ostatní body se číselně
posunou.
Doplnit bod programu zasedání o bod „Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova na
realizaci projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení“ a to jako bod č.33, ostatní body se
číselně posunou.
Doplnit bod programu zasedání o bod „Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova na
realizaci projektu Modernizace dětského hřiště“ a to jako bod č.34, ostatní body se číselně
posunou.
Program zasedání zastupitelstva dne 10.12.2019.
Rozpočtové opatření č. 11/2019.
Výši odměny členům finančního výboru 400,-Kč hrubého za jednu provedenou kontrolu
v roce 2019, tzn. p.A.P. 400,-Kč hrubého, p L.H. 800,-Kč hrubého.
Rozpočet obce na rok 2020 dle celkové hodnoty jednotlivých paragrafů. Rozpočet je
schválen jako rozpočet přebytkový.
Stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu obce v r. 2020 jednotlivé paragrafy (resp.
celkovou hodnotu jednotlivých paragrafů). Změna mezi jednotlivými položkami daného
paragrafu je tedy změnou rozpisu rozpočtu, která je v pravomoci starostky obce.
Pro rok 2020 pravomoci starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatření a to
v rozsahu podle předloženého znění (viz příloha).
Pravomoc hlavní účetní obce provést rozpis schváleného rozpočtu pro rok 2020 v plném
třídění rozpočtové skladby dle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě, tzn. v podrobném
členění na nástroje, prostorový původ a účelový znak.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Plán inventur obce k 31.12.2019.
Poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 20.700,-Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 s Posázaví o.p.s.
Zapojení správního území obce Chářovice do přípravy Strategie regionu Posázaví na
období 2021-2027 včetně strategických plánů Leader.
Zařazení správního území obce Chářovice do území působnosti MAS Posázaví na období
2021-2027.
Zařazení správního území obce Chářovice do území turistické oblasti Posázaví.
Finanční vypořádání dotace, dle veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019, poskytnuté v roce 2019
RUAH o.p.s. Benešov ve výši 5.000,-Kč.
Finanční vypořádání dotace, dle veřejnoprávní smlouvy č. 3/2019, poskytnuté v roce 2019
SH ČMS – SDH Chářovice ve výši 40.000,-Kč.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od 1. 1. 2020 do
max. 31. 12. 2020 s neuvolněným zastupitelem Luďkem Papežem na tyto činnosti:
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21.

22.

23.

24.

správce vodního toku, údržba obecního úřadu, úklid a čištění veřejného prostranství,
sekání trávy, údržba dětského hřiště, údržba techniky a výcvik člena JSDH. Hodinové
sazby za odvedenou práci se řídí platným vnitřním platovým předpisem obce. Dohody
budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od 1. 1. 2020 do
max. 31.12.2020 s neuvolněným zastupitelem Slavomírem Kubáskem uzavřené na tuto
činnost: údržba techniky a výcvik člena JSDH. Hodinové sazby za odvedenou práci se řídí
platným vnitřním platovým předpisem obce. Dohody budou v průběhu roku uzavírány dle
konkrétních potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od 1. 1. 2020 do
max. 31.12.2020 s neuvolněnou zastupitelkou Lenkou Pádivou uzavřené na tuto činnost:
úklid obecního úřadu. Hodinové sazby za odvedenou práci se řídí platným vnitřním
platovým předpisem obce. Dohody budou v průběhu roku uzavírány dle konkrétních
potřeb obce.
Souhlasí se vznikem dohod konaných mimo pracovní poměr s platností od 1. 1. 2020 do
max. 31.12.2020 s neuvolněnou zastupitelkou Mgr. Zuzanou Krajánkovou uzavřené na
tuto činnost: vedení obecní kroniky. Hodinové sazby za odvedenou práci se řídí platným
vnitřním platovým předpisem obce. Dohody budou v průběhu roku uzavírány dle
konkrétních potřeb obce.
Uzavření návrhu kupní smlouvy na id. podíl 7/51 p.č. 2674 v k.ú. Chářovice s ČR –
Státním pozemkovým úřadem.

25. Prodej části pozemku p.č. 2618/16 v k.ú. Chářovice, díl „a“ o výměře 50 m2 jiná

plocha, ostatní plocha p. J.H. za cenu 50,-Kč /m2.
26. Obecně závaznou vyhlášku obce Chářovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
27. Obecně závaznou vyhlášku obce Chářovice č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
28. Obecně závaznou vyhlášku obce Chářovice č. 4/2019, k zajištění udržování a ochraně
veřejné zeleně na území obce.
29. Obecně závaznou vyhlášku obce Chářovice č. 5/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Chářovice.
30. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s p.T.Z.
31. Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa.
32. Vstup obce do Svazu měst a obcí ČR.
33. Zřízení internetové mapové aplikace GObec.
34. Nevyřazovat z majetku obce úřední desku v Chářovicích I. (pozn. „u Čiháků“)
35. Fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – Pavlu Bechyňovou,
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění ( stavební zákon) , se kterou bude uzavřena smlouva, tato
osoba zajistí Obecnímu úřadu Chářovice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona.
36. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP – 12-6003145/1 s ČEZ
Distribuce, a.s.
37. Přijetí dotace ve výši 100 904 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova na realizaci projektu
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
38. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na realizaci projektu, evidenční číslo:
FOV/OBV/039437/2019, název: Rekonstrukce veřejného osvětlení.
39. Přijetí dotace ve výši 103 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova na realizaci projektu
Modernizace dětského hřiště.
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40. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na realizaci projektu, evidenční číslo:
FOV/OBV/039575/2019, název: Modernizace dětského hřiště.
41. Návrh usnesení vzešlých z jednání zastupitelstva.

II.

Stanovuje:
1. Že o odměnách členů finančního výboru bude zastupitelstvo obce rozhodovat jednou
ročně.

III.

Určuje:
1. Ověřovateli zápisu Lenku Pádivou a Luďka Papeže, zapisovatelem Petru Burdovou.

IV.

Bere na vědomí:
1. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených starostkou
obce za období od 1.9.2019 do 30.11.2019.
2. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu obce a stavu peněžních prostředků
na bankovních účtech k 30.11.2019.
3. Mezitímní závěrku obce k 30.9.2019.
4. Zprávu finančního výboru ze dne 7.11.2019.
5. Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2020.
6. Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2021-2023.

V.

Pověřuje:
1. Starostku obce provedením finančního vypořádání dotace poskytnuté v r.2019 Posázaví
o.p.s. ve výši 20.800,-Kč a to za podmínky, že na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce
2020 bude toto finanční vypořádání předloženo zastupitelstvu na vědomí.
V účetnictví bude dotace vyúčtována k 31.12.2019.
2. Starostku obce podpisem schvalovacího protokolu s MAS Posázaví.
3. Starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Rekonstrukce
veřejného osvětlení.
4. Starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Modernizace
dětského hřiště.

VI.

Ukládá:
1. Starostce obce průběžně předávat žádosti na pořízení změny územního plánu pro jejich
posouzení oprávněné osobě podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

VII.

Zmocňuje:
1. Starostku obce podepsat veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 s Posázaví o.p.s.
2. Starostku obce podepsat návrh kupní smlouvy na id. podíl 7/51 p.č. 2674 v k.ú. Chářovice
s ČR – Státním pozemkovým úřadem.
3. Starostku obce podepsat kupní smlouvu s p. J.H.
4. Starostku obce podepsat Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s p.T.Z.
5. Starostku obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP – 126003145/1 s ČEZ Distribuce, a.s.
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VIII. Neschvaluje:
1. Odměnu členům kontrolního výboru.
2. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky
vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.

IX.

Revokuje:
1.

Usnesení „vyřadit a fyzicky zlikvidovat úřední desku v Chářovicích I.“, které bylo
schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14.3.2019.

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Pádivá

………………………………………

Luděk Papež

………………………………………

Starostka obce:

Mgr. Zuzana Krajánková

………………………………………

Zapisovatel:

Petra Burdová

………………………………………

V Chářovicích dne: 10.12.2019

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 15.12.2019
Sejmuto dne:
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