Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Želetice,
konaného dne 21.3.2016 v 19,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Usnesení č. 18/16/ Z13
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání zastupitelstva p. Jana Kučeru
a p. Lubomíra Přibyla.
Hlasování č. 1 : pro-11, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 19/16/Z13
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Želetice :
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu 13. zasedání zastupitelstva obce)
2) Smlouva se SÚS JMK na akci „III/41924 Želetice – průtah“
3) Finanční dar Mysliveckému spolku Želetice
4) Nové schválení spolufinancování sociálních služeb + pečovatelská služba
5) Úprava rozpočtu č. 1
6) Žádost VaK Hodonín – ohrožení zdroje pitné vody
7) Rozhodnutí o provozování Pošty Partner
8) Dotazy, podněty, připomínky
Hlasování č. 2 : pro-11, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 20/16/Z13
Zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraj,
příspěvkovou organizací kraje, na akci „III/41924 Želetice – průtah“.
Hlasování č. 3: pro-11, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 21/16/Z13
Zastupitelstvo obce
po projednání a v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí finančního daru Mysliveckému Spolku Želetice na
podporu činnosti Spolku ve výši 5.000,- Kč obce a současně s tímto schvaluje i uzavření darovací
smlouvy na tento finanční dar.
Hlasování č. 4 : pro-9, proti-0, zdržel se–2 (p. Bednařík, p. Svatoň)
Usnesení č. 22/16/Z13
Zastupitelstvo obce
r u š í usnesení č. 16/16/Z12 a usnesení č. 17/16/Z12 .
Hlasování č. 5 : pro-11, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 23/16/Z13
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11.616,- Kč pro Oblastní charitu Hodonín, IČ:
4499026030, jako podíl na financování provozu Pečovatelské služby Ždánice, a současně s tímto
schvaluje i uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.
Hlasování č. 6: pro - 11, proti - 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 24/16/Z13
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve výši 8.821,- Kč pro město Kyjov IČ:
00285030, jako podíl na financování Minimální sítě sociálních služeb, a současně s tímto
schvaluje i uzavření veřejnoprávní smlouvy na tento příspěvek.
Hlasování č. 7: pro - 11, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 25/16/Z13
Zastupitelstvo obce
schvaluje
1. úpravu rozpočtu, ve které se příjmy nemění a výdaje se zvýšily o 283.100,Kč. Rozpočet po úpravě činí:
příjmy :
5.558.600,- Kč
výdaje :
6.134.100,- Kč
schodek :
575.500,- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 575.500,- bude pokryt z přebytku minulých let.
Hlasování č. 8: pro - 10, proti - 0, zdržel se – 1 (p. Svatoň)
Usnesení č. 26/16/Z13
Zastupitelstvo obce Želetice
bere na vědomí
závažnost problematiky těžby štěrkopísku na území katastru města
Uherský Ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje zásadní nesouhlas se
záměrem těžby štěrkopísku v k. p. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu KHS Brno k zahájení
přezkumného řízení ve věci stanoviska MŽP ČR ze dne 9.3.2015.
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