Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň
ze dne 25. 5. 2016
Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin
Přítomni: Houšková, Stix, Formánková, Zdechovan, Bittner, Stoiber
Omluveni: Klobusovský
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné
Ověřovatelé zápisu: Stix, Stoiber

Program:
1) Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015
2) Rozpočtové opatření
3) Majetkoprávní záležitosti
4) Smlouvy o dílo-víceúčelové hřiště, administrace IROP
5) Směrnice obce na podporu rodičovství a dojíždění žáků do škol
6) Různé, diskuze
Schválení programu: pro 6 – návrh byl přijat
Proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce nevznesl nikdo námitky, a proto je považován
za schválený.
1) Závěrečný účet obce byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce od 27. 4. 2016 do
18.5.2016. Obecní úřad neobdržel k závěrečnému účtu žádnou připomínku. Tajemník
seznámil zastupitele s návrhem znění usnesení ke schválení závěrečného účtu za rok 2015.
Dále seznámil zastupitele s účetní závěrkou a s návrhem usnesení ke schválení účetní
závěrky.
Usnesení č. 30/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou, zároveň
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015“.
K bodu 2a) ukládá účetní, aby pro příští období nebyl základ daně snižován na ř. 251 daňového
přiznání, ale daň bude vyměřena v souladu s předpisy a dále zaúčtována na účet č. 591- Daň
z příjmů a současně podle používané metodiky do výnosů na účet č. 682-Výnosy ze sdílené daně
z příjmů právnických osob.
K bodu 2b) výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek související se zaměstnanci účtovat
na účet 527-Zákonné sociální náklady. Obdobně účtovat školení spojené s odborným rozvojem
zaměstnanců.
K bodu 2c) výdaje jako náhrada za praní pracovního prádla účtovat na nákladový účet 549Ostatní náklady z činnosti.
K bodu 2d) nákup drobného hmotného majetku účtovat vždy na položku rozpočtové skladby č.
5137.

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. 7. 2016.
Hlasováno: pro 6 – návrh byl přijat
Usnesení č. 31/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje účetní závěrku obec Přední Výtoň za rok 2015
s výsledkem hospodaření 2331605,51 Kč. Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 2284681,56 Kč v roce 2016 na účet 432
výsledek hospodaření minulých účetních období.
Hlasováno: pro 6 – návrh byl přijat
2) Rozpočtová opatření. V souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 11/2016 informoval
tajemník obce o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2016 ze dne 25.4.2016 – příloha
zápisu. Dále předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č 6/2016 – dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. 32/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 – příloha zápisu.
Hlasováno: pro 6 – návrh byl přijat
3) Majetkoprávní záležitosti.
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 25/2016 byl zveřejněn záměr prodeje části p. č.
228/1 v k.ú. Zadní Výtoň o výměře cca 2200m2. Ke zveřejněnému záměru obdržel obecní
úřad dne 23. 5. 2016 vyjádření Ing. Křížové a Ing. Trampoty. Zastupitelé se s ním seznámili,
záměr prodeje zůstává nezměněn, přesné výměry 2 nově vzniklých pozemků vzejdou
z vyhotoveného GP. Kromě již došlé žádosti p. Dobeše, obecní úřad obdržel ještě další dvě
žádosti o koupi výše uvedeného pozemku, a to žádost p. Stýbla a PhDr. Vondráčkové.
Starostka obce informovala, že obci zřejmě v souvislosti s olympijským parkem došly
žádosti na pronájem pozemků pro prodejní stánky. Zastupitelé nepodporují stánkový prodej
v obci Přední Výtoň, protože je zde dostatek kapacit podnikatelů v restauračním provozu.
4) Smlouvy o dílo.
V pondělí 23. 5. 2016 proběhlo vyhodnocení nabídek na stavbu víceúčelového hřiště.
Komise pracovala ve složení Regina Houšková, Martin Řepa, Ing. Jan Zdechovan, Jan
Bittner, Lenka Formánková. Starostka obce přečetla protokol komise o výběru nabídek.
Komise vybírala ze tří došlých nabídek a to firmy EKKL a.s, JM Demicarr s.r.o. a
SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Sportovní stavby. Komise vybrala na realizaci stavby
firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 1497982,42 Kč. Starostka obce navrhla dále
schválit smlouvu o dílo s firmou G-PROJECT s.r.o. na organizaci výběrového řízení a
administraci dotace z programu IROP na pořízení dopravního auta. Zastupitelé měli návrh
smlouvy již k dispozici.
Usnesení č. 33/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň odsouhlasilo protokol komise pro vyhodnocení nabídek a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby víceúčelového hřiště s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Sportovní stavby IČ 48035599 za cenu 1497982,42 Kč.
Hlasováno. Pro 6 – návrh byl přijat

Usnesení č. 34/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje smlouvu o dílo s firmou G-PROJECT s.r.o na
zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení dle pravidel dotačního programu
a zajištění administrativního řízení projektu s ohledem na pravidla dotačního programu u dotace na
pořízení dopravního auta pro jednotku SDH Přední Výtoň z IROP za cenu 75000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasováno. Pro 6 – návrh byl přijat
5) Směrnice obce na podporu rodičovství a dojíždění žáku a studentů do škol. Poskytnutí
příspěvku na dojíždění žáků do školy a při narození dítěte se základními podmínkami
připravil finanční výbor, zastupitelé měli návrh obecním úřadem vypracované směrnice již
k dispozici. Příspěvek na dojíždění je stanoven na 3000,-Kč za školní rok, počínaje školním
rokem 2015/2016 a příspěvek při narození dítěte je stanoven ve výši 8000,-Kč, platí již pro
rok 2016. Rodiče musí podat žádost o příspěvek do 60-ti dnů od narození dítěte, resp. od
vydání vysvědčení. Současně bude zrušen dosavadní příspěvek na dojíždění výši Kč 500,z roku 2011.
Usnesení č. 35/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje „Směrnici na podporu rodičovství a dojíždění žáků a
studentů do škol“ s platností od 26. 5. 2016.
Hlasováno. Pro 6 – návrh byl přijat
Usnesení č. 36/2016
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň ukončuje ke dni 25. 5. 2016 platnost usnesení č. 11/2011.
Hlasováno. Pro 6 – návrh byl přijat
6) Různé
- Starostka obce informovala o akci čištění a obnova vrtů na vodu. Při čištění se
zjistilo, že jeden vrt je ve špatném stavu a bude zřejmě potřeba pořídit nový, byla
zpracována dokumentace provedených prací.
- Vodárna na Frýdavě včetně ochranného pásma se nachází na pozemku p. Janiše, obec
poslala p. Janišovi dopis s návrhem na odkoupení pozemku.
- Od pátku bude probíhat setkání německých rodáků z Přední Výtoně.
- Rio- Lipno - organizační stan bude umístěn podél silnice před restaurací v Areálu
letních sportů, v areálu bude též umístěn podstavec pro reklamní auto Škoda a
hypercube.
- místostarosta informoval, že již bylo dovezeno příkopové rameno a byly objednány
dýchací přístroje pro jednotku hasičů
- Ing. Křížová – dotaz na prodej parcely u p. Kroneisla. Starostka odpověděla, že
zájemce s cenou souhlasí a dnes proběhlo zaměření pozemku.
- p. Jakubcová – dotaz na víceúčelové hřiště, jak se plánuje provoz. Starostka sdělila,
že se ještě vše upřesňuje, ale hřiště bude přístupné všem návštěvníkům obce
(pronájem) a pro občany bude využití zdarma.

Zapsal: Martin Řepa
Zápis pořízen dne 30. 5. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Směrnice
na podporu rodičovství a dojíždění žáků a studentů do škol

Zastupitelstvo obce Přední Výtoň na svém zasedání dne 25. 5. 2016 usnesením č. ……..
schválilo tuto směrnici obce:
Článek l
Rodičům dítěte narozeného po 1. 1. 2016 bude poskytnut příspěvek ve výši 8.000,- Kč při splnění
následujících podmínek:
- matka dítěte má v den porodu trvalý pobyt v obci Přední Výtoň
- alespoň jeden z rodičů má v den narození dítěte trvalý pobyt v obci Přední Výtoň
po dobu nejméně jednoho roku před jeho narozením a v obci se trvale zdržuje
- rodič a dítě jsou občany ČR
Příspěvek nelze poskytnout v těchto případech:
- matka dítěte se přestane o dítě starat a toto dítě je svěřeno do rodinné nebo ústavní péče
nahrazující péči rodičů
- rodiče jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, ale v obci se nezdržují
- obec Přední Výtoň má vůči rodičům žádajícím o příspěvek splatné pohledávky
ke dni podání žádosti
Žádost o poskytnutí příspěvku podává jeden z rodičů písemně na obecní úřad ve lhůtě 60 – ti dnů
ode dne narození dítěte, k žádosti je nutno doložit kopii rodného listu dítěte.
V případě porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku v době jednoho roku od narození dítěte jsou
rodiče povinni příspěvek vrátit, a to do 60-ti dnů ode dne porušení.
Článek 2
Rodičům dětí a mládeže do 18-ti let věku s trvalým pobytem v obci Přední Výtoň a dojíždějících
do ZŠ ve Vyšším Brodě, Loučovicích, Lipně nad Vltavou a Frymburku, nebo připravujících se
soustavně na výkon povolání, bude poskytnut s platností od školního roku 2015/2016 (tj. k 30. 6.
2016) příspěvek na dojíždění dětí ve výši 3.000,- Kč za školní rok při splnění následujících
podmínek:
- dítě má po celý školní rok trvalý pobyt v obci Přední Výtoň
- alespoň jeden z rodičů má ke dni podání žádosti trvalý pobyt v obci Přední Výtoň po
dobu nejméně jednoho roku a v obci se trvale zdržuje
- rodič a dítě jsou občany ČR
Příspěvek nelze poskytnout v těchto případech:
- žák/student/učeň má na vysvědčení neomluvené hodiny
- rodiče a dítě jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, ale v obci se nezdržují
- obec Přední Výtoň má vůči rodičům žádajícím o příspěvek splatné pohledávky

Žádost o poskytnutí příspěvku podává jeden z rodičů písemně na obecní úřad ve lhůtě 60-ti dnů od
vydání vysvědčení, k žádosti je nutno předložit vysvědčení žáka/studenta/učně (zadní stranu)
prokazující absenci neomluvených hodin.

Článek 3
Na poskytnutí příspěvků podle Článku 1 a 2 není právní nárok.
Ve sporných případech o poskytnutí příspěvku rozhodne zastupitelstvo obce.
Článek 4
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 26. 5. 2016.

V Přední Výtoni dne 25. 5. 2016

Ing. Jan Zdechovan
místostarosta

Regina Houšková
starostka

Příloha: „Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě/dojíždění dítěte“ - vzor

Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě / na dojíždění žáků a
studentů do škol (schváleno usnesením č. 35/2016 ze dne 25. 5. 2016)
/nehodící se škrtněte/

Jméno matky:

…................................................................................

Datum narození:

….............................. Trvalé bydliště …....................................Od …..............

Jméno otce:

…................................................................................

Datum narození:

…............................. Trvalé bydliště ….................................... Od …..............

Jméno dítěte:

….................................................................................

Datum narození:

….................................................................................

Žák/student:

…................................................................................
název školy

….........................
školní rok

Číslo účtu pro vyplacení příspěvku……………………….............
název banky:………………………………………
název účtu:…………………………………………..
Prohlašujeme, že splňujeme podmínky pro výplatu příspěvku podle „Směrnice na podporu
rodičovství a dojíždění žáků do škol“.
V Přední Výtoni dne: ….............................
….................................................
podpis žadatele

