Obec Lobodice
Olomoucký kraj
Lobodice 39, 751 01 Tovačov
tel: 581 731 175
www.lobodice.cz
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

Usnesení
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobodice
konaného dne 18.4.2012

1. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Program 11. veřejného zasedání a jmenuje ověřovatele a zapisovatele veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lobodice

2. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Rozpočet byl vyvěšen na úřadní desce dne 5.3.2012 a sejmut 18.4.2012

Rozpočtové příjmy
Předpokládané příjmy
Fond Solidarity EU
Převod z roku 2011 BÚ
Převod z roku 2011 FRB
Splátky od občanů FRB jistina
Příjmy celkem

6.101.266
Kč
901.787
Kč
177.944
Kč
215.930,94 Kč
198.000
Kč
7594927,94 Kč

Rozpočtové výdaje
Výdaje
ZŠ Lobodice
Navýšení rozpočtu ZŠ, krytí nákladů r.2011
FRB půjčky
Dary občanům na výstavbu
Vrácení úvěru
Rezerva
Výdaje celkem

4.974.418 Kč
1.121.000 Kč
209.000 Kč
300.000 Kč
100.000 Kč
580.000 Kč
310509,94 Kč
7594927,94 Kč

Změny na příjmové a výdajové straně rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními.
Rozpočet je schválen jako schodkový, jsou započítány zůstatky roku 2011.

3. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Lobodice
Lobodice 39
75101 Tovačov
IČO:00301523
a

SMP NET s.r.o.
Klišská 940
40 117 Ústí nad Labem
IČO: 27295567
Druh věcného břemene- právo přístupu za účelem opravy a manipulace s plynovodem na části
parcely 269/10.
Přípojka k domu pana Řihoška Vladimíra, Lobodice č. 193. Délka 2m, plocha 2m2.
Požadovaná částka 50 Kč/m. (Celkem 100 Kč)

4. Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí informaci starosty

V měsíci květnu proběhne oprava podlahy v kanceláři obecního úřadu.
Opravu provede pan Jiří Borek z Tovačova.
Rozměry 6.1x4,5 m tj. 27,5 m2.
V rozpočtu je uvažováno 30.000 Kč.
5. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Vymalování zasedací místnosti a nakreslení obrazu.
Vymalování provede Robin Šindler z Přerova.
Zasedací místnost 48 m2 cca 6.000 Kč
Malba obrazu – hnědobílý obraz 22.5 m2 cca 24.100 Kč.

6. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Provedení parkových úprav.
1.
Vysázení stromů kolem bočních zdí hřbitova
Výsadbu provedla firma A+K úpravy zeleně (Zářičí)
Cena 25674 Kč.
Akce již zrealizována.
2.
Parkové úpravy u Kříže za Humny.
Předpokládaná cena 150.789 Kč bez DPH.
Nutno provést na dvě etapy.
V letošním roce uvolněná částka nepřekročí 50.000 včetně DPH:

7. Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí informaci starosty
Od měsíce května budou na obci zaměstnáni 4 zaměstnanci.
Doba zaměstnání 6 měsíců.
Přislíbená dotace 8.000 Kč na jednoho zaměstnance/měsíc.
Příslušní zaměstnanci musí být schválení Úřadem práce.
8.Zastupitelstvo obce Lobodice schvaluje
Na základě ustanovení §84 odst. 2 písm.h zákona č. 128/000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
vydává OZV 1/2012.
Vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2004 ze dne 25.3.2004
o místním poplatku za provozování
výherního hracího přístroje.

9.Zastupitelstvo obce Lobodice schvaluje
Podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, žádost obce Lobodice o pořizování
zprávy o uplatňování Územního plánu Lobodice příslušným úřadem územního plánování, tj.
Magistrátem města Přerova, Odborem koncepce a strategického rozvoje.

Obec Lobodice požádá podle ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů Magistrát města Přerova, Odbor
koncepce a strategického rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, o pořízení zprávy o
uplatňování Územního plánu Lobodice. (k žádosti doložit usnesení – stačí i výpis).
10.Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006, Sb., o územní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ukončení pořizování Změny č. 1
územního plánu Lobodice.

11.Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí informaci
Dne 21.4.2012 proběhne v kulturním době obce Lobodice schůze se zástupci firmy Provod a
občanů ohledně návrhu stokové sítě v obci.
Všichni občané obdrželi pozvánky.
12.Zastupitelstvo obce Lobodice schvaluje
Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 10207,73 Kč z roku 2011 dle zákona č. 250/2000 Sb:
Příděl do rezervního fondu 8.207,73 Kč tj. 80,41 %
Příděl do fondu odměn 2000 tj. 19,59% odpovídá minimální výši dle zákona

13.Zastupitelstvo obce Lobodice schvaluje
Souhlas přijetím daru Sdružení Tereza ve výši 16.860 Kč, určených na realizaci projektu v rámci
výzvy IKEA – Pomáháme růst.
14.Diskuse
Starosta - V průběhu měsíce května proběhne vítání občánků.
- Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční od 11.5. odvoz 14.5.2012, 2 kontejnery
S.Hrňa – upozornění na úklid pozemku za mlýnem, pozemek ve vlastnictví pana Drápala
- dotaz týkající se probíhající stavby na břehu Moravy (dříve to byla MVE)
P.Navrátil – kominíci budou přítomni v sobotu 12.5.2012

Zpracováno dne:
………………………………...
místostarosta

………………………………
Starosta

