Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 21. 12. 2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 11 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Ing. Petr Vepřek, Vratislav Rak, Josef Doubrava,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) Rozpočtové opatření č. 6 obce Postřelmov na rok 2016 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 3 217 tis. Kč, který bude
kryt financováním ve výši 3 217 tis. Kč.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočet po změnách
pro: 11

Příjmy
55 543
69
0
852
- 784
0
50
55 730
proti: 0

Výdaje
61 187
2 640
0
852
- 5 732
0
0
58 947

Rozdíl
- 5 644
- 2 571
0
0
4 948
0
50
- 3 217
zdrž: 0

Financování
5 644
2 571
0
0
- 4 948
0
-50
3 217
schváleno

b) Návrh rozpočtu obce Postřelmov na rok 2017 s příjmy ve výši 57 059 tis. Kč a výdaji ve výši
67 674 tis. Kč. Rozpočet je ztrátový ve výši 10 615 tis. Kč. Tato ztráta je kryta financováním ve výši
10 615 tis. Kč ze zůstatku na běžných účtech obce. Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední
desce od 6. 12. 2016 do 21. 12. 2016.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Postřelmov pro rok 2017 s příjmy ve výši základního přídělu
205 tis. Kč a výdaji ve výši 220 tis. Kč při počátečním stavu sociálního fondu ve výši 22 tis. Kč
a s předpokládaným konečným zůstatkem k 31. 12. 2017 ve výši 7 tis. Kč. Návrh rozpočtu sociálního
fondu obce byl zveřejněn na úřední desce od 6. 12. 2016 do 21. 12. 2016.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

d) Paní Z. H., roč. 1979, Postřelmov č.p. 448 do funkce přísedící okresního soudu na období 4 let.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 70 000,- Kč Charitě Zábřeh za rok 2016 a znění darovací
smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 550 000,- Kč TJ Postřelmov, z.s. pro rok 2017
a znění smlouvy o poskytnutí příspěvku, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Prodej části pozemku o výměře cca 21 m² odděleného z pozemku parc. č. 1211 – orná půda v k.ú.
Postřelmov panu M. M. Luční č.p. 485 Postřelmov za cenu 50,- Kč/m². Náklady spojené s prodejem
pozemku tj. geometrické zaměření pozemku, vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň
z převodu nemovité věci bude hrazena dle platných právních předpisů. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce od 1. 11. 2016 do 17. 11. 2016.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

h) Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku o výměře cca 42 m²
odděleného z pozemku parc.č. 1840/26 – orná půda a části pozemku o výměře cca 1387 m²
odděleného z pozemku parc.č. 1840/34 – orná půda v k.ú. Postřelmov z majetku obce Postřelmov
(budoucí prodávající) do majetku M. N. Žerotínova č.p. 220 Postřelmov (budoucí kupující). Přesná
výměra pozemků bude známa až po geometrickém zaměření níže uvedených staveb. Obě strany se
dohodly, že vlastní kupní smlouva bude realizována po dokončení stavby „I/44 Bludov - obchvat“
a obslužné komunikace vedoucí přes parcely čísla 1840/34 a 1840/35. Platnost smlouvy o budoucí
kupní smlouvě bude omezena do termínu 31.12.2022. Kupní cena pozemku bude stanovena dle
znaleckého posudku, který bude vyhotoven v době realizace prodeje. Nabyvatel bude hradit veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva pozemku.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Členům zastupitelstva navýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
S platností od 1.1.2017 se stanovují měsíční odměny:
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru zastupitelstva, nebo komise rady
Člen výboru zastupitelstva, nebo komise rady
Člen zastupitelstva

7.750,- Kč
2.117,- Kč
1.729.- Kč
1.530,- Kč
731,- Kč

Měsíční odměny se neuvolněným členům zastupitelstva obce za jejich funkce nesčítají. V případě
souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za
nejvyšší funkci.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

j) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
pro: 11

proti: 0

k) Plán činnosti finančního výboru na rok 2017.
pro: 11

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Návrh „Plánu obnovy a rozvoje obce Postřelmov na období 2017 - 2022“
b) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 19.9.2016 do 21.12.2016.
c) Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách.
d) Zprávu o plnění rozpočtu obce od 1.1.2016 do 30.11.2016.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech. Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.
Ing. Jiří Pumprla v.r.
místostarosta

Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

zveřejněno dne: 23.12.2016
sejmuto dne:
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2016 – bod č. 1. e)

Darovací smlouva
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Obec Postřelmov
Komenského 193, 78969 Postřelmov
IČ: 00303232, DIČ: CZ00303232
zastoupená starostou Jaroslavem Nimrichtrem
dále jen dárce na straně jedné
a

Charita Zábřeh
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
IČ: 42766796, DIČ: CZ42766796
Organizace je zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob MKČR 8/1-02-727/1996
zastoupená ředitelem Bc. Jiřím Kargerem
dále jen obdarovaný na straně druhé

n

dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku následující Darovací smlouvu:
1) Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 70 000,-Kč, (slovy:
sedmdesáttisíckorunčeských). Tato částka bude po podpisu darovací smlouvy bezhotovostně převedena
do 10 dnů na bankovní účet obdarovaného číslo: 1048347841/0100 pod variabilním symbolem
00303232.
2) Obdarovaný výše popsaný dar přijímá, zavazuje se jej použít pro účely definované v § 20 odst. 8
zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro právnické osoby, a §15, odst. 1 zákona č. 586/92 Sb. pro
fyzické osoby, s ohledem na zvláštní přání dárce:
zajištění dopomoci – kofinancování zdravotně-sociálních služeb
3) Dárce souhlasí s medializací této podpory uvedením svých iniciál na webových stránkách Charity
Zábřeh, v tiskových a výročních zprávách organizace.
4) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5) Poskytnutí daru a znění této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Postřelmov dne 21.12.2016.
6) Tato darovací smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
7) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek, a že s jejím zněním výslovně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
V Postřelmově dne:

V Zábřehu dne:

Za dárce

Za obdarovaného

………………………
Jaroslav Nimrichtr – starosta

……………………..
Bc. Jiří Karger - ředitel
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2016 – bod č. 1. f)

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Obec Postřelmov,
Komenského č.p. 193, 789 69 Postřelmov,
zastoupená starostou obce Jaroslavem N i m r i c h t r e m,
IČ: 00303232; DIČ: CZ 00303232; bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.; č. účtu 1905697329/0800;
(dále jen: poskytovatel)
a
TJ Postřelmov, z.s.
Komenského č.p. 260, 789 69 Postřelmov
zastoupená svým statutárním zástupcem předsedou Ing. Aloisem Horákem,
IČ: 43961444, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.; č. účtu 1903711369/0800,
(dále jen: příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku:
(pro potřeby celého textu bude dále použito označení smlouva)
Čl. I.
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši 550 000,- Kč, slovy:
pětsettisíckorunčeských (dále jen: příspěvek).
Pro účely této smlouvy se neinvestičním příspěvkem rozumí příspěvek, který musí být použit na úhradu
jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst.1 a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona.
Tím není dotčena povinnost příjemce použít příspěvek v souladu s účelem stanoveným v čl. I. odst. 2. této
smlouvy a dále uvedenými podmínkami pro použití příspěvku.
2. Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů souvisejících s celoroční sportovní činností
organizace - Tělovýchovné jednoty Postřelmov.
3. Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů
ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí příspěvku je den odepsání finančních prostředků z účtu
poskytovatele.
Čl. II.
1. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl.
I. odst. 1. a 2. této smlouvy. Příspěvek musí být použit hospodárně. Příjemce je oprávněn příspěvek použít
pouze na úhradu uznatelných nákladů souvisejících:
a) se zabezpečením účasti členů příjemce na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování)
b) s nákupem sportovního materiálu,
c) se zabezpečením soustředění členů příjemce,
d) s údržbou a provozem sportovního areálu příjemce,
e) s pronájmem tělovýchovných a sportovních zařízení pro příjemce,
f) s pořádáním domácích sportovních akcí příjemce, včetně odměny rozhodčím,
g) s pořádáním sportovních výcvikových a náborových akcí příjemce,
h) s propagací sportovní činnosti a sportovních akcí příjemce
2. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce příspěvek nebo jeho část poskytnout
třetí osobě, není-li to smlouvou stanoveno jinak.
3. Příjemce je oprávněn použít poskytnutý příspěvek na výdaje vynaložené na sjednaný účel smlouvy v daném
kalendářním roce ještě před uzavřením smlouvy, Takto vynaložené náklady příjemce doloží poskytovateli.
4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnutého příspěvku. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.
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5. Příjemce je povinen nejpozději do 31.12.2017 předložit poskytovateli úplné a pravdivé vyúčtování
poskytnutého příspěvku (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:

6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.1. soupis celkových uskutečněných výdajů na akci, na jejíž realizaci byl poskytnut příspěvek dle této
smlouvy.
5.2. soupis výdajů hrazených z poskytnutého příspěvku s doloženými:
a) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
b) fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých je
pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících částku 500,-- Kč. U
jednotlivých výdajů do výše 500,-- Kč doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů,
c) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur,
s vyznačením dotčených plateb,
V případě, že příspěvek nebyl použit v celé výši ve lhůtě uvedené ve čl. II. odst. 1. této smlouvy, je
příjemce povinen vrátit jeho nevyčerpanou část na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne
předložení vyúčtování poskytovateli.
V případě, že příjemce použije příspěvek nebo jeho část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou ve
čl. I. odst.1. a 2. či poruší některou z jiných podmínek použití příspěvku, stanovených v čl. II. odst.1., 2., 3. a
5. této smlouvy, je povinen odvést poskytovateli částku ve výši neoprávněně použitých prostředků
z příspěvku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele.
V případě, že příjemce poruší některou z povinností uvedených v ustanoveních čl. II.
odst. 4.,
5., 9. této smlouvy nebo pokud v žádosti o příspěvek či v dalších podkladech, které příjemce předloží
poskytovateli, souvisejících s poskytnutím příspěvku, uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, je poskytovatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy. V takovém případě je příjemce povinen do 15 dnů ode dne doručení
písemného odstoupení od smlouvy vrátit poskytovateli všechna plnění, která obdržel na základě této
smlouvy.
Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele s těmito skutečnostmi: změnami bankovního spojení,
statutárního zástupce a dalšími zásadními změnami, které by mohly významně ovlivnit hospodaření
s poskytnutým příspěvkem, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy k dané skutečnosti došlo.
Čl. III.
Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem č.
89/2012 Sb., v platném znění.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím
(zákon č. 106/199 Sb., v platném znění).
Poskytnutí příspěvku bylo schváleno v návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a znění smlouvy usnesením č.1
písm. f) zastupitelstva obce Postřelmov dne 21.12.2016.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Postřelmově dne: 23.12.2016
za poskytovatele příspěvku

za příjemce příspěvku

…………………………………
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

…………………………………
Ing. Alois Horák
předseda TJ Postřelmov, z.s.
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