Usnesení č. 6/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předenice konaného dne 7.12.2015
v zasedací místnosti OÚ
A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období
2. zprávu lesního hospodáře p. Hnáta o hospodaření v obecních lesích v roce 2015. V roce
2015 nebyla provedena žádná těžba v obecních lesích, pěstební činnost byla provedena dle
lesního plánu, pro rok 2015
3. čerpání příspěvku na výstavbu DČOV občany do konce listopadu 2015. Celkem byly
v roce 2015 uzavřeny a vyplaceny 3 smlouvy na příspěvek po 30.000-Kč což činí 90.000,Kč. Z vyčleněného 1mil. Kč zbývá k čerpání 310.000,-Kč.
4. Jmenování inventarizační komise pro inventuru 2014
Složení komise :
předseda komise František Přibáň
členové Ondřej Polák, Marek Medek, Kamila Kleinová

B. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.- rozpočtový výhled pro roky 2016 – 2020
2. rozpočet na rok 2016 – příjmy 2 769 900,00 Kč
- výdaje 4.779.370,00 Kč
Rozpočet pro rok 2016 je navržen jako ztrátový se schodkem - 2.009.470,00 Kč
Vzniklý schodek rozpočtu bude pokryt z finanční rezervy obce.
3. rozpočtové opatření č.2/2015.
v příjmové části se příjmy navyšují o 170.700,00 Kč oproti rozpočtu
ve výdajové části se výdaje snižují o 1.904.020,00 Kč oproti rozpočtu
Tyto změny byly vyvolány zvýšenými příjmy obce a ve výdajové části zejména
přesunutím některých plánovaných investic do roku 2016..
4. poskytnutí účelové dotace pro TJ Předenice pro rok 2016 ve výši 50.000,- Kč. Dotace
bude sloužit pro provoz a údržbu sportovního areálu, který je v majetku obce.
5. poskytnutí účelové dotace Spolku předenických žen a dětí pro rok 2016 ve výši 20.000,Kč. Dotace bude sloužit financování akcí pořádaných pro děti
6. návrh smlouvy na pronájem sportovního areálu TJ Předenice, IČ 18239021 na dobu
deseti let za sjednaný nájem 1 Kč za rok.
7. obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Předenice

Stránka 5

9. obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o místním poplatku ze psů
10. obecně závaznou vyhlášku 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
11. obecně závaznou vyhlášku 5/2015 o místním poplatku ze vstupného
12.obecně závaznou vyhlášku 6/2015 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství
13. prodloužení pachtovní (nájemní) smlouvy obecních lesů firmě Ekoles Hajšman Karel
na rok 2016. Nájemné na rok 2016 činí 333.000,-Kč.
14. naskenování obecní kroniky a umístění naskenované kroniky ( do roku 2000) na
webových stránkách obce
15. záměr vybudovat v roce 2016 chodník podél silnice na Čižice až k odbočce
k Turečkům. Jako projektanta schválilo fu. Mandík Planning. Projekt bude obsahovat
projekt k územnímu rozhodnutí – cena. 42.000,-Kč a projekt e stavebnímu povolení –
cena 33.000,-Kč. Stavbu chodníku je nutno koordinovat s opravou silnice, kterou v roce
2016 bude provádět SÚS PK.
16. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu Předenice, obec – kNN, NN, etrapa II, č. IE-120005578/21. s ČEZ Distribuce a.s.. Výše jednorázové náhrady za věcné břemeno bude
činit 88.760,-Kč.
17. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PŘEDENICE NA OBDOBÍ LET
2016 – 2020.
Rozvojový strategický dokument obce Předenice obsahuje výčet základních záměrů,
které zastupitelstvo obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce.
Předpokladem realizace většiny záměrů je využití krajských dotací a národní dotační
programy .
b) Obnova pomníku padlých
Cíl: Oprava pomníku včetně úpravy okolí
Přepokládaný rozpočet: cca 200.000,- Kč
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2016
Financování z: krajská dotace/rozpočet obce
d) Oprava komunikací
Cíl: oravit povrchy místních komunikací „ Do Vysoké“ a „ K Vaňkovi“ součástí opravy
je i odvodnění komunikací
Přepokládaný rozpočet: 3.000.000,-. Předpokládaná doba ukončení realizace: 2018.
Financování z: Plzeňský kraj/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy
e) Rekonstrukce veřejného osvětlení centra obce
Cíl: V rámci rekonstrukce DS prováděnou firmou ČEZ Distribuce a.s. provést kompletní
rekonstrukci veřejného osvětlení ( rozvody a výměna svítidel)
Přepokládaný rozpočet: 700.000,-Předpokládaná doba ukončení realizace:2016
Financování: vlastní zdroje
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g) Oprava střechy kabin sportovního areálu
Cíl: Vyměnit stávající střešní azbestocementovou krytinu za novou plechovou a provést
zateplení stropu kabin.
Přepokládaný rozpočet: 150.000, Předpokládaná doba ukončení realizace:2016
Financování z: vlastní zdroje
i) Výstavba chodníku
Cíl: zajistit bezpečnost dětí a občanů při pohybu na komunikacích. Jedná se o vybudování
jednostranného chodníku podél silnice 3.třídy směr Čižice od č.p.49 k místní komunikaci
„ K Turečkovi“
Přepokládaný rozpočet: 1.500.000,-Předpokládaná doba ukončení realizace:2016
Financování z: Plzeňský kraj /vlastní zdroje/národní dotační programy
i) Oprava střechy a zateplení budovy obecního úřadu
Cíl: Opravou střechy a zateplení budovy snížit energetickou náročnost budovy obecního
úřadu a zároveň zlepšit vzhled budovy a jeho začlenění do architektonického rázu obce.
Přepokládaný rozpočet: 900.000,-Předpokládaná doba ukončení realizace:2017
Financování z: Plzeňský kraj /vlastní zdroje/národní dotační programy
j) Realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
Cíl: dokončení navržených úprav společných zařízení, jako je rozdělení rozsáhlých honů
orné půdy formou rozšiřování sítě zemědělských cest a výstavbou mezí, prvků ÚSES a
realizace protipovodňových a protierozních opatřeních. Jedná se zejména o vybudování
protipovodňového poldru na Předenickém potoku a také polní cesty s odvodňovacími
příkopy, vycházející ze schváleného návrhu plánu společných zařízení a komplexní
pozemkové úpravy obce Předenice
Přepokládaný rozpočet: 9.000.000,-Předpokládaná doba ukončení realizace:2017-2018
Financování z: národní dotační programy/dotační programy EU
18. bezplatný převod pozemku p.č. 1036/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha na Plzeňský
kraj. Jedná se o pozemek na němž po rekonstrukci mostu stojí částečně opěrná zeď
mostu. Bezplatný převod se uskuteční v rámci vzájemného převodu pozemků dotčených
výstavbou Protipovodňových opatření v obci a s tím spojená oprava povrchu dotčené
silnice III. třídy v obci.
19. odpis nedobytných pohledávek (místní poplatek za likvidaci odpadů) ve výši 1.332,Kč. Jedná se o pohledávky do roku 2011 včetně u nichž není znám pobyt plátců. Seznam
pohledávek byl předložen.
20. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu Předenice, p.116/2-kNN s ČEZ Distribuce a.s. Výše
jednorázové náhrady za věcné břemeno bude činit 1.210,-Kč.

Návrhová komise :

Ing. Jiří Voch a František Přibáň

Ing. Jiří Voch
starosta obce

František Přibáň
místostarosta
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