Zápis ze 13.zasedání zastupitelstva obce Rymice,konaného
dne 5. prosince 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice
Začátek : 17.00 hodin

Ukončení : 20.00 hodin

Účast : členové zastupitelstva - 7 ( Plhal, Kukla omluveni)
občané - 7

Program :
1.

Úvod

2.

Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisů

3.

Usnesení zastupitelstva č.7 z 11. zasedání 8.10. 2007

4.

Schválení programu zasedání

5.

Rozpočtové opatření č. 5

6.

Rozpočtové provizorium

7.

Schválení jednacího řádu

8.

Akce do konce r. 2007

9.

Smlouvy hrobová místa

10. Schválení převedení zisku 2006 u PO ZŠ a MŠ Rymice ( do fondů)
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Ad1) Starosta obce pan Josef Fuksa zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné.
Ad2) Starosta obce jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání Ing. Martina Bartíka a navrhl, aby
zápis ověřili Fuksa Antonín a Kolařík Vlastimil . Návrh byl schválen všemi hlasy.
Ad3) Starosta obce přečetl zápis a usnesení č.7/2007 z minulého zasedání . Bylo schváleno bez
připomínek.
Ad4) Starosta obce přednesl program dnešního zasedání . Program byl bez připomínek schválen.

Ad5) Starosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5/2007.
Přesun částky 10 000Kč. z par. 3632 – pohřebnictví pol. 5169 nákup služeb na plynofikaci bufetu
par. 6171 činnost míst správy pol. 5169 nákup služeb.
Přidělení částky 20 000Kč. TJ Sokol Rymice na činnost oddílu. Par. 3419 pol. 5222.
Opatření bylo schváleno všemi hlasy.
Ad6) Vzhledem tomu, že obec Rymice nemá na rok 2008 schválen rozpočet, navrhl starosta obce,
aby obec v příštím roce hospodařila dle rozpočtového provizoria a to do schválení řádného
rozpočtu..Starosta obce navrhl rozpočtové provizorium na rok 2008. Rozpočtové provizorium je
přijato z důvodů sestavení obecního rozpočtu až po účetní závěrce a uzavření hospodaření obce za
rok 2007 a tím dosažení přijetí přesnějšího rozpočtu na rok 2008.Po dobu rozpočtového provizoria
budou výdaje z obecního rozpočtu v přibližné výši stejného období minulého roku.Nové investiční
akce nebudou zahajovány v době rozpočtového provizoria. Zahájené investiční akce mohou
pokračovat.
Pro provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rymice budou převedeny
finanční prostředky zálohově na její účet ve výši skutečností roku 2007. Celkový příspěvek na
provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rymice bude převeden měsíčně po sestavení rozpočtu
příspěvkové organizace a schválení rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium schválilo všemi hlasy.
Ad7) Starosta obce seznámil zastupitele z upraveným jednacím řádem obce, který se prodiskutoval
na minulém zasedání.Tento přepracovaný Jednací řád obce byl schválen všemi hlasy.
Ad8) V sobotu 15.12.2007 se uskuteční obecní zabíjačka. Porážet se budou 2 prasata. Příprava
zabíjačky bude ve čtvrtek 13.12.2007 v 16.00 hod. Taktéž v sobotu 15.12.2007 v bistru proběhne
košt slivovice. V sobotu 22.12.2007 od 15.00 budou mít děti pod vedením pí. Zimmermanové
hudební představení v místním kostele. Poté od 16.00 bude u obecního úřadu zpívání koled a
předání vánočních nadílek
Ad9) Starosta obce přednesl jím navržené smlouvy na hrobová místa pro pani Pluhařovou Hanu ,
Zlámalovou Marii a Rybákovou Helenu, tyto smlouvy byli všemi hlasy zastupitelů schváleny.
Ad10) Starosta předložil zastupitelům vypracovanou studii inženýrských sítí pro rekonstrukci
veřejného osvětlení a rozhlasu vyhotovenou Josefem Vašákem. Zastupitelstvo rozhodlo o uvolnění
15.000,- Kč na zaplacení této studie a to 7 hlasy.
Starosta navrhl složení inventarizačních komisí pro inventury majetku obce a školy. Návrh byl přijat
7 hlasy.
Starosta obce Josef Fuksa informoval zastupitele situaci v rymické škole a o probíhajícím
výběrovém řízení na ředitelku školy po Mgr.Chodníčkové, která si podala žádost o uvolnění
z funkce.
Zastupitelé rozhodli, že umístění dopravních značek na křižovatkách u Vrublového a Přívarového se
projedná v jarních měsících.
P. Plšek Roman, bytem Rymice 7, si podal žádost o odkoupení zahrady, p.č.17, LV 499, přilehlé
k jeho nemovitosti. Žádost byla schválena 6 hlasy (Bartík proti). Cena bude stanovena na příštím
zasedání.
P. Janalík Jindřich podal návrh na zbourání zídky podél nemovitosti č.p.7. Starostou obce mu bylo
vysvětleno, že vlastníkem nemovitosti je pan Roman Plšek. Nemovitost je ale zapsanou kulturní
památkou, takže demolice je podmíněna nejen souhlasem Stavebního úřadu v Holešově, ale i
Státního památkového úřadu.

Usnesení č. 9/2007 z 13. zasedání zastupitelstva obce Rymice konaného
dne 5. prosince 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice
-

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
přijalo následující usnesení :

1) schválilo

-

Úhradu za vypracování studie inženýrských sítí VO a MS.

-

Prodej zahrady p.č.17, LV 499 v k.ú. Rymice

-

Složení inventarizačních komisí

-

Smlouvy na hrobová místa

-

Rozpočtové opatření č. 5/2007

-

Rozpočtové provizorium na rok 2008

-

Jednací řád obce

-

Prodej pozemku pro byt. výstavbu RD. za 250,- Kč/m2 manželům Petře a Davidu
Dočkalovým Holešov .

-

Schválilo příspěvkové organizaci Zš a Mš převod zisku roku 2006 ve výši
24 116, 32Kč. do rezervního fondu.

2) vzalo na vědomí
-

Dění v Rymické škole, 19. listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele školy.

-

Uskutečnění obecní zabijačky a kulturní akce ke konci roku.

…………………………………….
Josef Fuksa
starosta obce

…………………………………….
Ing. Martin Bartík
místostarosta obce

Ověřovatelé:
…………………….

….……………………….

Antonín Fuksa

Vlastimil Kolařík

Zapsal : Ing. Martin Bartík

