OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
12/12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 21.
června 2012 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č. p. 113
Přítomno:
6 členů zastupitelstva obce
Omluveno: 1 člen zastupitelstva obce
Neomluveno: 2 členové zastupitelstva obce - viz prezenční listina
Občané a hosté: 1
PROGRAM:
1/ Zahájení
2/ Závěrečný účet obce za rok 2011
3/ Rozpočtová změna č. 1
4/ Obecně závazná vyhláška – Požární řád
5/ Jmenování člena DR Sport Centra Bouřňák o.p.s.
6/ Záležitosti majetku obce
7/ Smlouva ČEZ – ČOV Dolní Moldava
8/ Ostatní
9/ Diskuse
10/ Závěr
1. Zahájení
Zastupitelstvo zahájil místostarosta obce Tomáš Tvrdík, který všechny přítomné přivítal a
konstatoval, že zastupitelstvo obce Moldava bylo řádně svoláno, sešlo se v počtu 6, 1 omluven, 2
neomluveni a je tedy usnášeníschopné.
Dále upozornil, že záznamové zaříjení je zapnuté a požádal o dodržování jednacího řádu. Ten
komu bude uděleno slovo, aby mluvil nahlas a srozumitelně.
1.1. Navrhovatel usnesení
Jako navrhovatele usnesení navrhl místostarosta sám sebe.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 182/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje navrhovatelem usnesení p. Tomáše
Tvrdíka.
1.2. Program jednání a určení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovateli zápisu byli určeni Jaroslav Sečánský a Eva Kardová.
Program zastupitelstva
1/ Zahájení
2/ Závěrečný účet obce za rok 2011
3/ Rozpočtová změna č. 1
4/ Obecně závazná vyhláška – Požární řád
5/ Jmenování člena DR Sport Centra Bouřňák o.p.s.
6/ Záležitosti majetku obce
7/ Smlouva ČEZ – ČOV Dolní Moldava
8/ Ostatní
9/ Diskuse
10/ Závěr
Pan místostarosta navrhl program dnešního zasedání schválit.
Jaroslav Sečánský řekl, že z důvodu porušení jednacího řádu, nepředložení písemných podkladů
v dostatečné době, tak jak je to v jednacím řádu uvedeno, se ani on a ani jeho kolegyně tohoto
jednání neúčastní a budou se snažit o zneplatnění zastupitelstva.
Tomáš Tvrdík odpověděl, že podklady byly připravené k nahlédnutí na OÚ od 14.6.2012 a pan
Sečánský je zastupitel a měl se na OÚ zastavit.
Pan Sečánský nevyčkal na dokončení odpovědi a ze zasedání odešel.
Předsedající konstatoval, že v 17.05 hod odešel ze zasedání pan Jaroslav Sečánský, zastupitelstvo
je i nadále usnášeníschopné, v počtu pěti, a pokračuje dál.
Je však nutné za pana Jaroslava Sečánského určit ověřovatele zápisu, neboť pan Jaroslav
Sečánský se fakticky jednání zastupitelstva neúčastnil a tudíž nemůže být určen ověřovatelem
zápisu ze zasedání dnešního zastupitelstva. Pan místostarosta určil nového ověřovatele zápisu –
pana Luboše Suchého
Jelikož nikdo ze zastupitelů již nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, navrhl, pan místostarosta,
schválit program dnešního zasedání a navrhl znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 183/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje program 12. veřejného zasedání
zastupitelstva dne 21. 6. 2012.
Zápis z jedenáctého zastupitelstva
Pan místostarosta sdělil, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do
současné doby k němu zastupitelé nevznesli žádné námitky. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva je
tedy schválený.
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován Závěrečný účet obce
Moldava za rok 2011. Pro rok 2011 byl schválený rozpočet ve výši příjmů a výdajů 5.676.150,Kč. Ve skutečnosti obec hospodařila s příjmy ve výši 6.611.504,- Kč a ve výši výdajů
6.279.397,- Kč a tedy s přebytkem ve výši 332.107,- Kč. Obec čerpala dotace ve výši 299.835,Kč a to na výkon státní správy, na zaměstnance a na dobrovolné hasiče. Obec poskytla příspěvky
a dotace jiným obcím a jiným rozpočtům ve výši 84.630,- Kč a to na školné, příspěvek do
mikroregionu a za projednání přestupku. Dále obec poskytla dotace neziskovým organizacím a
podnikatelským subjektům ve výši 75.000,- Kč na Memoriál gen. Custera a na Mikulášský
express. V oblasti majetku došlo v loňském roce k navýšení aktiv o 1.059.000,- Kč a to
pořízením dopravního prostředku, bezúplatným převodem nemovitostí od PF ČR a navýšení
prostředků na běžném účtu. Dále nám byly uhrazeny pohledávky ve výši 46.000,- Kč. Na straně
pasiv nedošlo k žádným významným změnám. Na základě změny metody účetnictví byl
proveden odpis dlouhodobého majetku ve výši 8.210.000,- Kč.
V termínech 8.9.2011 a 10.5.2012 byla provedena pracovnicemi Krajského úřadu Ústí nad
Labem kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Závěr kontroly zní: Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Opatření uložená v roce 2010 byla splněna.
Závěrečný účet i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla před projednáním zveřejněna
v době od 28.5. do 13.6.2012.
Pan místostarosta navrhl Závěrečný účet obce Moldava za rok 2011 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření schválit bez výhrad.
K bodu byla předsedajícím otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 184/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Moldava za rok
2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moldava za rok 2011 bez výhrad.
3. Rozpočtová změna č. 1
Na základě dosavadního čerpání rozpočtu pro období 1-5/2012 je připravena rozpočtová změna č.
1, týkající se na příjmové straně:
• navýšení daňových příjmů o 295.330,- Kč
• navýšení nedaňových příjmů o 1.895.500,- Kč
na výdajové straně:
• navýšení výdajů o 485.561,- Kč
Rozpočtovou změnou se upravuje rozpočet v příjmech celkem na 7.924.930,- Kč ve výdajích na
6.216.711,- Kč a přebytek bude činit 1.708.219,- Kč.
Pan místostarosta navrhl rozpočtovou změnu schválit.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro .................................5.;
proti….….......................0;
zdrželi se hlasování…....0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 185/12/2012:
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
obce pro rok 2012.
4. Obecně závazná vyhláška – Požární řád
Vzhledem k tomu, že do současné doby nemá obec zpracovanou obecně závaznou vyhlášku,
kterou by se vydával Požární řád obce, byla tato vyhláška zpracována dle vzorové dokumentace.
Pan místostarosta navrhl OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád obce, vydat s tím, že
z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
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Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro ................................5;
proti….…......................0;
zdrželi se hlasování…...0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 186/12/2012:
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
Požární řád obce. Vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

5. Jmenování člena DR Sport Centra Bouřňák o.p.s
K 30.4.2012 rezignoval Tomáš Tvrdík na funkci člena v dozorčí radě Sport Centra Bouřňák
o.p.s.. Podle zakládací smlouvy jsme do 60 dnů povinni jmenovat nového člena dozorčí rady.
Jako nového člena DR za Obec Moldava byl navržen pan Josef Houdek.
K bodu byla otevřena rozprava.
Přítomní zastupitelé konstatovali, že dle Jednacího řádu by se neměl v tomto bodě pan Josef
Houdek účastnit hlasování, ale vzhledem k tomu, že by došlo k porušení zakládací smlouvy
společnosti Sport Centrum Bouřňák, přítomní zastupitelé povolili Josefu Houdkovi hlasovat,
neboť neshledali v projednávaném bodě střet zájmů, protože výkon funkce je bezúplatný.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 187/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje pana Josefa Houdka, nar. 14.12.1958,
bytem Moldava 23 jako člena dozorčí rady Sport Centra Bouřňák o.p.s..
6. Záležitosti majetku obce
6.1. Pozemky p.č. 3/62, 3/63, 3/68, 3/69 a st.p.č. 310
Ing. Jan Novák z Prahy nám nabízí k odkoupení pozemky pod přehradami, které od něj máme
v nájmu. Jedná se pozemky p.č. 3/62, 3/63, 3/68, 3/69 a st.p.č. 310. Celková výměra parcelních
pozemků činí 912 m2 a st.p. 368 m2. Ing. Novák nám pozemky nabízí za částku, za kterou
prodává obec své pozemky tj. 30,- Kč za parcelní a 100,- Kč za stavební. Celkem bychom za
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pozemky zaplatili 64.160,- Kč. Pan místostarosta navrhl pozemky od ing. Nováka a jeho
manželky odkoupit.
K bodu byla otevřena rozprava, do které se nikdo nepřihlásil. O návrhu dal pan místostarosta
hlasovat a navrhl usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 188/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) schvaluje nákup pozemků p.č. 3/62, 3/63, 3/68, 3/69 a st.p.č. 310 v k.ú. Moldava od
Mgr. Ing. Jana Nováka, bytem Svinky 13, Vlastiboř a Radky Novákové, bytem
Neumannova 1476/9, Praha-Zbraslav za částku 64.160,- Kč;
b) ukládá místostarostovi obce podepsat kupní smlouvu.
6.2. Opěrná zeď dolní Moldava - informativně
Po letošní zimě se do havarijního stavu dostala opěrná zeď u hřiště na dolní Moldavě. Na
rekonstrukci zdi byla zpracována projektová dokumentace a statický posudek. Jsou zpracovány
dvě varianty rekonstrukce a to udělat gabionovou zeď s předpokládaným nákladem ve výši
3.864.472,- Kč bez DPH a železobetonová zeď s předpokládaným nákladem 4.313.030,- Kč bez
DPH. Jedná se celkem o 85 m dlouhou zeď.
K zajištění bezpečnosti se odstranil jeden sloup osvětlení a proti sesuvu bude zeď zajištěna v co
nejkratší době vzpěrami.
Nyní bychom měli projednat možné financování rekonstrukce, neboť z vlastních zdrojů nejsme
schopni akci pokrýt. Nejrychlejší by bylo vyjednat úvěr a celou zakázku rozdělit na části tak,
abychom se s cenou dostali co nejníže. Další možnost je zkusit dotaci např. z Fondu hejtmana
Ústeckého kraje. Tento proces je však zdlouhavý.
K bodu byla otevřena rozprava:
Tomáš Tvrdík: dne 20.6.2012 se odstranil jeden sloup osvětlení a proti sesuvu bude zeď zajištěna
v co nejkratší době. Navrhl zkusit vyjednat úvěr a postup oprav časově rozdělit, tak abychom se
s cenou dostali co nejníže. Dále bude nutné jednat se Stavebním úřadem v Duchcově, zda
k opravě zdi bude nutné stavební povolení či bude stačit pouze ohláška. Z této rozpravy vyplynul
nový úkol: opětovně se spojit s projektantkou a pokusit se vymyslet nějaké vysvahování
pozemku, včetně jeho odvodnění. O tomto bodě nebylo hlasováno.
7. Smlouva ČEZ – ČOV Dolní Moldava
Aby byly už definitivně dány dohromady veškeré podklady pro pokračování v územním řízení na
akci „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ a „Vodovod Dolní Moldava“ je nutné uzavřít smlouvy
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o smlouvách budoucích o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ
Distribuce, a.s.. Smlouvy musí schválit zastupitelstvo a jsou nutné k územnímu řízení. Znění
smlouvy je standardně zpracováno společností ČEZ Distribuce a.s.. Je nutné podotknout, že obec
za každou ze smluv je povinna zaplatit jako podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu částku ve výši 31.500,- Kč. Celkem tedy
63.000,- Kč. Pan místostarosta navrhl smlouvy, tak jak nám byly předloženy, uzavřít.
K bodu byla otevřena rozprava, do které se nikdo nepřihlásil. O návrhu dal pan místostarosta
hlasovat a navrhl usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 189/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční
soustavě
do
napěťové
hladiny
0,4
kV
(NN)
číslo
12_SOBS03_4120803850 se společností ČEZ Distribuce, a.s.;
b) schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařzení
k distribuční
soustavě
do
napěťové
hladiny
0,4
kV
(NN)
číslo
12_SOBS02_4120804365 se společností ČEZ Distribuce, a.s.;
c) ukládá starostovi obce podpis obou smluv.
8. Ostatní
8.1. Finanční výbor – rezignace
Finanční výbor – paní Jaroslava Pecková rezignovala na funkci členky finančního výboru obce.
Jako třetí členka byla oslovena paní Naděžda Sábová z Nového Města, která má zájem o práci ve
výboru. Pan místostarosta navrhl, abychom paní Sábovou jmenovali jako třetího člena finančního
výboru za p. Peckovou.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.

7

Usnesení č. 190/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje dnem 21.6.2012 paní Naděždu
Sábovou, bytem Nové Město č.e. 180, Moldava členem finančního výboru.
8.2. Traktor pro zimní údržbu – na vědomí
Traktor pro zimní údržbu – z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje nebyla podpořena naše žádost o
pořízení techniky pro zimní údržbu. Nový traktor s frézou tedy nebude. Měli bychom si říci, jak
budeme letos zajišťovat zimní údržbu. A hlavně co uděláme se starou frézou.
K bodu byla otevřena rozprava.
Josef Houdek – navrhl, že dokud nebudeme mít v celé věci jasno, frézu by neřešil.
Tomáš Tvrdík – jde mu hlavně o to, zda frézu repasovat nebo nerepasovat.
O tomto bodě nebylo hlasováno.
8.3. Výstavba penzionu Florián – na vědomí
Výstavba penzionu Florián – společnost ATIS-PRO z Havlíčkova Brodu nás žádá o souhlas a
vyjádření k plánované výstavbě penzionu Florián na st.p.č. 906 v k.ú. Moldava. Ke své žádosti
předložil pouze neúplnou technickou zprávu a půdorysné rozměry budoucí stavby. Pan
místostarosta navrhl, abychom prozatím žádný souhlas nevydávali a vyzvali ATIS-PRO
k doložení následujících dokumentů:
• pohledový projekt, jak bude nová stavba vypadat;
• předpokládanou ubytovací kapacitu s ohledem na napojení objektu na obecní vodovod a
kanalizaci, je nutné zohlednit volnou kapacitu na ČOV;
• vyjádření co bude společnost dělat se stávajícím neužívaným objektem tržnice.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož se nikdo do rozpravy nepřihlásil, požádal pan místostarosta zastupitelstvo, aby vzalo na
vědomí, že společnosti bude odeslána výzva k doložení zmíněných dokumentů.
8.4. Větrné elektrárny – společnost TALWIN Moldava – na vědomí
Větrné elektrárny – společnost TALWIN Moldava nás žádá o souhlas s výstavbou větrných
elektráren na Moldavě na pozemcích p.č. 232/2, 387, 382/1 v k.ú. Moldava. Instalovaný výkon
by neměl přesáhnout 9 MW. Pan místostarosta navrhl, abychom v současné době souhlas
nevydávali, neboť společnost nepředložila žádnou smlouvu o spolupráci a posílení rozpočtu obce
a dále doposud nesplnila bod smlouvy o spolupráci na fotovoltaické elektrárně, kde se zavázala
osadit okolí elektrárny tak, aby nebyla vidět.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož se nikdo do rozpravy nepřihlásil, požádal pan místostarosta zastupitelstvo, aby vzalo na
vědomí, že společnosti bude odeslána výzva ke splnění povinnosti z již uzavřené smlouvy a
předložení návrhu smlouvy o spolupráci.
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8.5. Fond obce
Na minulém zastupitelstvu dostal pan místostarosta úkol předložit návrh na založení fondu obce.
Místostarosta předložil ke schválení zastupitelstvu návrh „Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků z Fondu Obce Moldava“, které řeší účel, tvorbu, hospodaření, podmínky
pro poskytnutí příspěvku, smlouvu a povinnosti příjemce příspěvku. Navrhl, abychom zřídili
samostatný účelový trvalý Fond Obce Moldava a schválili jeho zásady tak, jak jsou navrženy.
Dále navrhl, aby do fondu byly přesunuty finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu
obce a to z přebytku minulého roku a dále, aby do příštího zasedání byl zpracován grantový
program a grantová výzva pro letošní rok. Program i výzva by měla být zaměřena na poskytnutí
příspěvku občanům obce na elektrickou energii a jízdné MHD pro školní děti.
K bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení ke každému z bodů jednotlivě:
1) Založení fondu.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 191/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje založení samostatného účelového
trvalého „Fondu Obce Moldava“.
2) Zásady pro poskytnutí účelových finančních prostředků.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 192/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje Zásady pro poskytnutí účelových
finančních prostředků z „Fondu Obce Moldava“.
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3) Založení účtu a převedení finančních prostředků.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 193/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) ukládá vedení obce založit bankovní účet „Fondu Obce Moldava“;
b) schvaluje převedení částky 300.000,- Kč z rozpočtu obce na nový bankovní účet
„Fondu Obce Moldava“;
c) ukládá Finančnímu výboru a místostarostovi obce do příštího zasedání zpracovat
grantový program pro rok 2012 a grantovou výzvu na poskytnutí příspěvku na
elektrickou energii pro občany a jízdné MHD pro školní děti v obci Moldava.
8.6. 12.ročník memoriálu gen. Custera
Tomáš Houdek, jako organizátor této akce, nás žádá o povolení realizace 12. ročníku Memoriálu
gen. Custera, který se bude konat na pronajatých pozemcích v k.ú. Nové Město v době od 16.8.
do 19.8.2012. Zároveň žádá o sponzorský dar ve výši 80.000,- Kč. Pan místostarosta navrhl,
abychom akci povolili a na akci uvolnili částku 40.000,- Kč.
K bodu byla otevřena rozprava.
Eva Kardová navrhla uvolnit 40.000,- Kč ihned a dalších 40.000,- Kč po ukončení akce.
Tomáš Tvrdík navrhl uvolnit 40.000,- a nebo nechat vypsat grant na zajištění kulturních akcí, ve
kterém si pan Tomáš Houdek požádá o celých 80.000,- Kč. Prozatím by schválil pouze to, že se
akce povoluje a o výši sponzorského daru se rozhodne zpětně v září 2012 nebo na dalším
zasedání.
Josef Houdek upozornil na to, že akce se koná v srpnu a je potřeba uvolnění financí předem.
Tomáš Tvrdík rozhodně je pro na akci nějakou část financí uvolnit. Opětovně navrhl prozatím
schválit povolení akce.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 194/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání povoluje pořádání akce 12.ročník memoriálu
gen. Custera v k.ú. Nové Město u Mikulova ve dnech 16.-19.8.2012 za dodržení všech
obecně platných právní předpisů.
8.7. Nákup vozidla pro pracovníky
Vzhledem k tomu, že byla prodána Avie, měli bychom zakoupit pro pracovníky obce nějaké
pracovní vozidlo, kterým by se dal převážet i materiál. Ideální by byl nějaký pracovní pick-up.
Pan místostarosta navrhl uvolnit z rozpočtu na nákup vozidla částku do 400.000,- Kč a provést
poptávku po takovém vozidle.
K bodu byla otevřena.
Josef Houdek - za pracovní auto se mu zdá suma příliš vysoká a nesouhlasí s ní.
Tomáš Tvrdík - upřesnil, že částka by měla být do 400.000,-Kč, když se podaří koupit
vozidlo levněji, bude to pro rozpočet menší zatížení.
Eva Kardová - se domnívá, že je lepší mít schválenu vyšší částku předem, aby se kvůli ceně
nemuselo narychlo svolávat nové zastupitelstvo.
Tomáš Tvrdík – částku navrhuje i z důvodu DPH. Cena vozu by mohla být vyšší než případně
schválený limit a budeme se snažit automobil koupit bez DPH.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........… .0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 195/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) schvaluje uvolnění částky do 400.000,- Kč na nákup pracovního vozidla pro
zaměstnance obce;
b) ukládá vedení obce provedení poptávky po vozidle a případný nákup vozidla.
Informativně
• na základě schváleného vládního návrhu o novém rozpočtovém určení daní přijde od roku
2013 obec Moldava dle zveřejněných odhadů cca o 600.000,- Kč na daňových příjmech,
vládní návrh ještě neprošel sněmovnou a senátem,
• k dnešnímu dni je na kontě obce 2.680.000,- Kč;
8.8. Česká pošta - umístění pobočky - Partner
V případě uzavření smlouvy s Českou poštou je nutné se dohodnout, v jakém objektu pobočku
Partner zřídíme. Máme možnost pobočku ponechat ve stávajících prostorách nebo přepážku zřídit
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v infocentru Moldava. Pokud bychom pobočku Partner ponechali ve stávajících prostorách, bude
nutné zřídit nové pracovní místo a stoupnou provozní náklady - běžná údržba, vodné, stočné a
elektrická energie. Další možností je proškolení pracovnic infocentra Moldava Českou poštou a
pobočku Partner nechat v jeho prostorách. Z důvodu úspory financí navrhl pan místostarosta
pobočku Partnera zřídit v prostorách infocentra Moldava a současné pracovnice infocentra nechat
odborně proškolit.
K bodu byla otevřena rozprava.
Eva Kardová – vidí v tom další příjem do obecního rozpočtu. Provozní doba pobočky Partner
bude pro občany výhodnější.
Josef Houdek – se dotazoval na roznášku korespondence.
Tomáš Tvrdík – ho ubezpečil, že tu bude i nadále zajišťovat Česká pošta. V případě, že občan
nebude doma v době rozvozu, nechá doporučené dopisy na infocentru Moldava a občan si je
bude moci vyzvednout tam.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 5
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 196/12/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje pobočku Partnera zřídit v prostorách
infocentra Moldava a současné pracovnice infocentra nechat odborně proškolit k jeho
provozu.
9. Diskuse
Jitka Díazová - dotazovala se na důvod, proč se dnešního zasedání neúčastní celé zastupitelstvo.
Tomáš Tvrdík - odpověděl, dvě členky zastupitelstva se neomluvily a pan Sečánský přišel a řekl,
že údajně podle jednacího řádu nedostal včas podklady pro jednání zastupitelstva. Bude se tedy
snažit o zneplatnění tohoto zastupitelstva s tím, že se nebude ani on a ani jeho kolegyně dnešního
zastupitelstva účastnit.
Eva Kardová – doplnila, že Mgr. Markéta Kvasňová posílala několik hodin před zastupitelstvem
sms a žádala o zaslání podkladů k dnešnímu jednání. Tyto materiály se musí velmi pracně
naskenovat a nebyl zde žádný časový prostor pro zdlouhavé skenování na poslední chvíli.
Josef Houdek – není povinností kanceláře materiály skenovat. Zastupitel se má aktivně zajímat o
podklady k programu zastupitelstva předem.
Eva Kardová – jakmile je vyhlášeno zastupitelstvo a jsou v programu body, ke kterým nejsou
informace, tak je nutné přijít na úřad a požádat si o ně.
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Tomáš Tvrdík - paní Mgr.Kvasňová byla předchozí den v kanceláři úřadu a žádné materiály a
ani informace si nevyžádala. V den kdy bylo smskou oznámeno svolání zastupitelstva s prosbou
o potvrzení přijetí zprávy, Mgr. Kvasňová, tak neučinila. V tento den měla službu v infocentru,
stačilo by jen ústní potvrzení, když šel pan místostarosta okolo dveří infocentra. V sms jasně
všem zastupitelům psal, že podklady k zastupitelstvu budou dostupné od 14.6.2012 na úřadě. Od
14.6.2012 si mohli všichni zastupitelé nahlížet do podkladů k vyhlášenému zastupitelstvu, že tak
někteří neučinili je jejich věcí.
10. Závěr
Poděkování všem za účast na jednání.
V obci Moldava dne: 21.6.2012
Zapsala: Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu:

Eva Kardová

podpis……………………….

Luboš Suchý

podpis ……………………….

Místostarosta obce Moldavy: Tomáš Tvrdík

podpis………………………..
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