ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 29.08.2019 od 19.00 hodin v kulturní místnosti OÚ
Přítomni:

10 členů ZO
2 občané obce

Starosta obce sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Je přítomno 10 členů zastupitelstva obce,
ZO je tedy usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl paní Ing. Janu
Kmentovou a paní Annu Váchalovou, ostatní s jeho návrhem souhlasili. Dále
navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Tomáš Váchal a pan Jiří Koutník,
ostatní s jeho návrhem souhlasili. Dále pan starosta sdělil, že zápis
z minulého zasedání, které se konalo dne 31.7.2019 byl řádně ověřen
ověřovateli a byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a ve vývěsních
skříňkách. Dále pan starosta přednesl návrh programu, kterým by se mělo
řídit dnešní zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření 3/2019
3. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na ošetření významných
stromů
4. Smlouva o koupi užitkové automobilu Peugeot Boxer 3500L2
5. Diskuze
6. Usnesení
Hlasování: 10 přítomných členů ZO souhlasí s navrženým programem.
1.
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání byly splněny:
- byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/010 ze dne
22.2.2019 s f. FINAL KOM s.r.o.
- byl podepsán dodatek ke smlouvě č. OS201420000842 s f. EKO–KOM
a.s.
2.
Rozpočtové opatření 3/2019
Je třeba provést v určitých položkách úpravu rozpočtu (viz. příloha zápisu).
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje RO 3/2019
3.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 28862019
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 28862019 na arboristické ošetření
významných stromů v Koutě na Šumavě ve výši 50.000 Kč v období od
1.1.2019 do 31.10.2019. Dotace je poskytnuta do výše 90 % skutečně
vynaložených a uhrazených uznatelných nákladů projektu.

Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje podepsat smlouvu o
poskytnutí účelové dotace č. 28862019

4.
Smlouva o koupi užitkového automobilu Peugeot Boxer 3500L2
Smlouva o koupi užitkového automobilu Peugeot Boxer 3500L2 č. 784. se
sklopným valníkem.
Hlasování: 6 přítomných členů ZO schvaluje podepsat smlouvu o koupi
užitkového automobilu Peugeot Boxer 3500L2, 3 jsou proti a 1 člen se zdržel
5.
Diskuze
Pan Havlovic řekl, že se v sobotu 24.8.2019 uskutečnilo posezení při muzice
a účast byla dobrá. Chtěl by poděkovat hasičům a zastupitelům, že pomohli
s přípravou.
Opravovala se dešťová kanalizace pod školou u domů č.p.59 a 60. Dále se
opravuje komunikace kolem střelnice, opravuje se cesta na klobouk a do
Koutského lesa.
Pan Duffek seznámil přítomné se stavem v našich obecních lesích. Již je
vytěženo 8.000 m3 smrkového dřeva, ještě je třeba vytěžit tak 200 m3.
Množství vytěženého dřeva odpovídá plánované výtěžnosti až do roku 2025.
Dřevo, které je vytěžené, je už i prodané. Zůstaly tak 30leté smrky. Musí
se uklidit, oplotit a zalesnit asi 1,5 ha lesního pozemku.
Pan Havlovic informoval o kontrole z ministerstva ŽP, ohledně poškozených
stromů při těžbě dřeva. Poškozené stromy musí ošetřit firma, která těžbu a
odvoz dřeva provedla.
Pan Koutník informoval, že by se měla vyčistit stoka na Mrákov, neboť tam
stojí voda.
6.
Usnesení
Pan Tomáš Váchal přednesl návrh usnesení z dnešního zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje navržené usnesení.
Kout na Šumavě 30.08.2019
Zapsala:

Václava Groesslová

……………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Jana Kmentová

……………………………….

Anna Váchalová

……………………………….

Tomáš Váchal
místostarosta

Bohuš Havlovic
starosta

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 29.08.2019
schvaluje:
90. program zasedání
91. rozpočtové opatření 3/2019 (viz. příloha)
92. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 28862019
ve výši 50.000 Kč na arboristické ošetření významných stromů
93. uzavření smlouvy č. 784, na koupi užitkového automobilu Peugeot
Boxer 3500L2

bere na vědomí:
94. kontrolu usnesení z předešlého zasedání ze dne 31.07.2019
95. připomínky diskutujících – viz zápis

ukládá:
96. starostovi podepsat projednané smlouvy

Kout na Šumavě 30.08.2019

Zapsala:

Václava Groesslová

……………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Jana Kmentová

……………………………….

Anna Váchalová

……………………………….

Tomáš Váchal
místostarosta

Bohuš Havlovic
starosta

