Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň
ze dne 23. 11. 2016
Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin
Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Formánková, Stoiber (dostavil se
v 17,10 hod)
Omluveni: --Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné
Ověřovatelé zápisu: Formánková, Bittner

Program:
1)
2)
3)
4)

Rozpočtové opatření
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Vodné, stočné na rok 2017
Různé, diskuze

Schválení programu: pro 6 – program zasedání byl schválen
Proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce nevznesl nikdo námitky, a proto je považován
za schválený.
1) Tajemník seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č 14/2016 – dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. 48/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 – příloha zápisu.
Hlasováno: pro 6 – návrh byl přijat (Stoiber A. nebyl při hlasování přítomen)
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2017. Starostka informovala o příjmech rozpočtu za období 111/2016. Příjmové položky se vcelku již naplnily, kromě příjmu z daně z nemovitostí, jejíž
podstatná část přichází pravidelně na účet obce až ke konci roku. Dále ještě dobíhají platby
za poplatky ze rekreační a lázeňský pobyt a z ubytovací kapacity. Návrh rozpočtu na rok
2017 vychází z plnění rozpočtu v roce 2016. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce.
Jeho schvalování se předpokládá na příštím zasedání zastupitelstva. Starostka informovala o
naplánovaných výdajích - nákup dopravního auta pro JSDH, investice do veřejného
osvětlení, oprava komunikace a úprava veřejného prostranství na Svatém Tomáši, investice
do vodohospodářského majetku, výměna velkých vrat do dvora OÚ, vnitřní výmalba OÚ a
výměna židlí ve společenské místnosti. Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve výši 7680000,Kč a výdaji ve výši 9125473,- Kč, plánovaný schodek 1445473,-Kč bude dofinancován
z přebytku minulých let. V rozpočtu není zatím počítáno s příjmem dotace za dopravní auto,
protože není jisté, že dojde k proplacení žádosti o platbu v roce 2017. Zastupitelé s
s návrhem rozpočtu souhlasí, seznámili se s ním na pracovním jednání 16. 11. 2016.

3) Vodné a stočné pro rok 2017. Zastupitelé se seznámili s návrhem ceny vodného a stočného
pro rok 2017. Firmou ČEVAK je navrhováno vodné 23,74 Kč/m3 a stočné 37,63 Kč/ m3.
Oproti roku 2016 je vodné a stočné vyšší o 1,50 Kč/m3.
Usnesení č. 49/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň souhlasí s celkovou cenou za vodné a stočné pro rok 2017 ve výši
61,37 Kč za m3.
Hlasováno. Pro 7 – návrh byl přijat
4) Různé
- Starostka informovala o probíhající komplexní pozemkové úpravě Jasánky. V rámci této
úpravy byly malé nepřístupné obecní pozemky sloučeny a přesunuty do jednoho bloku
ke hřbitovu na Rychnůvku. Společná zařízení nebyla v pozemkové úpravě realizována.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a s předloženým návrhem KoPÚ Jasánky
souhlasí.
- DSO Vyšebrodsko- na shromáždění 18.11.2016 bylo projednáno a odhlasováno
ukončení činnosti. Činnost DSO bude ukončena v souladu se stanovami, tj s likvidací.
Je potřeba rozdělit majetek, jedná se o městský mobiliář.
Usnesení č. 50/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje zrušení Dobrovolného svazku obcí Vyšebrodsko, se
sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 7053558 s likvidací k 31.12.2016.
Hlasováno. Pro 7 – návrh byl přijat
Usnesení č. 51/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje převod majetku DSO Vyšebrodsko, se sídlem Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 7053558 (městského mobiliáře) do vlastnictví obce Přední Výtoň, se
sídlem Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246085 k 31.12.2016.
Hlasováno. Pro 7 – návrh byl přijat
Usnesení č. 52/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje znění a uzavření „Darovací smlouvy“ mezi
Dobrovolným svazkem obcí Vyšebrodsko, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 70535558 a
obcí Přední Výtoň, se sídlem Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246085 – příloha zápisu.
Hlasováno. Pro 7 – návrh byl přijat
- Starostka obce navrhla doplnit kontrolní výbor o jednoho člena, zastupitele p. Bittnera.
Usnesení č. 53/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje návrh na jmenování pana Jana Bittnera členem
kontrolní ho výboru obce s platností od 24.11.2016.
Hlasováno. Pro: 6, Zdržel se: 1 – návrh byl přijat
- Na základě ukončení pracovního poměru tajemníka obce bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pozici referenta úřadu. Termín pro přihlášky skončil v pondělí 23. 11. 2016,
došla jedna přihláška, obálka bude otevřena ve čtvrtek 24. 11. 2016.
- Dne 24. 11. 2016 bude komisí pro otevírání obálek vybrán dodavatel DA pro SDHO
Přední Výtoň, z oslovených 3 firem zatím podala nabídku 1.
- Paní Jakubcová vznesla dotaz na cenu vodného a stočného, proč je cena tak vysoká a
jestli by nebylo lepší, kdyby si vodovod a kanalizaci provozovala sama obec a co
vlastně platí firma ČEVAK, dále se ptala na rozšíření silnice k penzionu Vyhlídka.
Starostka odpověděla, že provozování je administrativně náročné, ČEVAK hradí obci

nájemné, běžné provozní výdaje na opravy, rozbory vody i odpadních vod, pracovníky,
energie, chemikálie apod. Cena vodného a stočného není rozhodně vysoká v porovnání
s okolím.
S rozšířením cesty se neuvažuje, je zde dostatečná možnost pro chůzi i vyhýbání
vozidel.
-Ing. Trampota se ptá, zda se bude opravovat kanalizace u křižovatky u jeho domu, zda
obec bude iniciovat pozemkovou úpravu v k.ú. Přední Výtoň a nesouhlasí s
vybudováním veřejného osvětlení v lokalitě „Pod Rytířovými“. Starostka obce
odpověděla, že s opravou kanalizace se počítá, proběhne na základě kamerových
zkoušek, až bude zjištěn rozsah potřebných oprav. Pozemkovou úpravu v Přední Výtoni
obec zatím iniciovat nebude, v k. ú. Jasánky byly nevyřešeny přístupy k historickému
majetku a veřejné osvětlení bude vybudováno v rámci síťování a přípravy prodeje
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod Rytířovými“. Jedná se o
dlouhodobý požadavek občanů i návštěvníků obce.
- Lokalita a Studie „Pod Rytířovými“ bude předmětem jednání na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce.
- Majitelé nemovitostí Ing. Trampota a Ing. Křížová, manželé Štikovi, manželé
Kloppenburgovi vznesli připomínku k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 - nesouhlasí
s plánovanou investicí do veřejného osvětlení v blízkosti jejich domů.
Zapsal: Martin Řepa
Zápis pořízen dne 28. 11. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Přílohy:

Darovací smlouva
podle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Dárce:

Dobrovolný svazek obcí Vyšebrodsko, zastoupený Ing. Milanem Zálešákem,
předsedou DSO
se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 7053558

a
Obdarovaný: Obec Přední Výtoň, zastoupená Reginou Houškovou, starostkou obce
se sídlem: Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod IČ: 00246085

uzavírají tuto darovací smlouvu:

I.
Úvodní prohlášení
Dobrovolný svazek obcí Vyšebrodsko je výlučným vlastníkem níže uvedených movitých věcí:
 Mobiliář: odpadkový koš čtyřhr. 130 L – 4 ks., stojan na kola – 4 ks., sedací souprava Park
3 - ks., Lavička s opěradlem – 4 ks. Dodáno f. Jaroslav Fáček, V lípách 232, 390 02 Tábor
(dále jen „dar“)
II.
Předmět a podmínky smlouvy
Dárce touto smlouvu bezplatně převádí vlastnické právo k movitým věcem uvedeným v článku
I. této smlouvy obdarovanému. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a vzhledem k tomu,
že uvedené movité věci byly pořízeny s přispěním dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2014, garantuje udržitelnost realizovaných akcí v období 5 let po jejich
dokončení. V případě pořízení mobiliáře do 31. 12. 2019.

III.
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Vyšším Brodě dne:

V Přední Výtoni dne:

…………………………………………………………………………………………………………
.
Dárce
Obdarovaný
Schváleno zastupitelstvem obce Přední Výtoň dne:
Usnesením č.:

