ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 26 zastupitelstva obce Tis u Blatna, konaného dne 21.6.2022 v zasedací místnosti
OÚ Tis u Blatna.
Zasedání zahájeno v 18,00 hodin.
Přítomni : p. Křepelka, p. Čáka, p. Pracnová, p. Chlupsa, p. Miroslav Frank, p. Šuster
Omluven: p. Martin Frank
Zasedání řídil pan Křepelka (dále jako starosta), který v úvodu konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné,
protože je přítomno šest zastupitelů obce.
Dále starosta konstatoval, že k zápisu z předchozího ZO nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Starosta určil zapisovatelkou dnešního zasedání paní Pracnovou a jako ověřovatele zápisu pana V. Chlupsu a pana
M. Šustera.
Starosta dále seznámil ZO s programem dnešního zasedání, který byl předtím řádně vyvěšen na
úřední desce. Starosta navrhl doplnit program zasedání následovně: bod č. 9 Různé, písmeno e) Rozpočtové
opatření č. 6/2022. Další návrhy vzneseny nebyly a proto dal starosta hlasovat o takto navrženém programu:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
3. Kontrola plnění rozpočtu k 31.5.2022 a průběžná finanční kontrola
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Účetní závěrka za rok 2021
6. Příjem příspěvku ZZC Balková
7. Úprava cen za služby firmy Marius Pedersen, a.s.
8. Žádosti:
a) o pronájem části pozemku p.č. 519/8 v k.ú. Tis u Blatna, č.j. TUB/102/22
b) o pronájem pozemku p.č. 519/22 v k.ú. Tis u Blatna, č.j. TUB/104/22
9. Různé:
a) Informace starosty o činnosti v mezidobí
b) Informace spol. Skládka Vrbička, s.r.o.
c) Ústní zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti
d) Ostatní náměty a připomínky
e) Rozpočtové opatření č. 6/2022
10. Návrh na usnesení, závěr
Návrh na usnesení : ZO schvaluje návrh programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 305 bylo schváleno.
1. Zahájení
Bylo provedeno starostou v úvodu zasedání.
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Starosta konstatoval, že usnesení z předchozího ZO byla splněna.
ZO bere tuto informaci na vědomí.
3. Kontrola plnění rozpočtu k 31.5.2022 a průběžná finanční kontrola.
Starosta seznámil ZO v rámci průběžné finanční kontroly s plněním rozpočtu dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků, sestaveného k 31.5.2022. ( Výkaz Fin – 2-12M). Nikdo ze zastupitelů
neměl žádné připomínky ani námitky.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31.5.2022 a průběžnou finanční kontrolu.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 306 bylo schváleno.
Výkaz FIN 2-12M je přílohou zápisu.

4. Závěrečný účet obce za rok 2021.
Starosta předložil k projednání návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, který byl předtím řádně vyvěšen a
seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, č.j. PK-EK/1863/21, které
bylo provedeno Krajským úřadem Plzeňského kraje, odd. přezkoumávání obcí a kontroly dne 23.5.2022 pod
vedením Mgr. Ivany Musilové s výsledkem: „Při přezkoumání hospodaření ÚSC Tis u Blatna nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. Kopie zprávy je přílohou závěrečného účtu. K návrhu se nikdo nevyjádřil a nikdo
z přítomných neměl žádné připomínky.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce Tis u Blatna za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 307 bylo schváleno.
Závěrečný účet je uložen v kanceláři OÚ.
5. Účetní závěrka za rok 2021.
Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce za rok 2021. Byly předloženy výkazy za rok 2021 a ostatní
dokumenty. Protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 308 bylo schváleno.
6. Příjem příspěvku MV ČR-ZZC Balková
Starosta seznámil ZO s přijetím příspěvku od MV ČR – ZZC Balková za I čtvrtletí 2022 ve výši 85.870,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přijetí příspěvku od MV ČR ve výši 85.870,-Kč.
Pro:6, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 309 bylo schváleno.
7. Úprava cen za služby firmy Marius Pedersen a.s
Starosta seznámil ZO s navýšením cen za služby, které vykonává na základě smlouvy pro obec Tis u Blatna firma
Marius Pedersen a které budou platné od 1.7.2022. Důvodem zvýšení cen je významný nárůst cen energií a
zejména pohonných hmot.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového
hospodářství ze dne 1.1.2008 a dále přílohu č.1 poskytovaných služeb smlouvy-ceník platný od 1.7.2022. ZO
pověřuje starostu k podpisu výše uvedených dodatků.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 310 bylo schváleno.
8. Žádosti:
a) o pronájem části pozemku p.č. 519/8 v k.ú. Tis u Blatna, č.j. TUB/102/22.
ZO projednalo žádost paní H. Š. o pronájem části pozemku 519/8 v k.ú. Tis u Blatna, jehož záměr byl vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu a nikdo se k němu ve lhůtě nevyjádřil, zároveň ani zastupitelé neměli žádné
námitky ani připomínky.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 519/8 v k.ú. Tis u Blatna o výměře 110 m2, ,
za cenu 6,-Kč za 1 m2 / rok, paní H. Š., bytem Most. Smlouva se uzavírá od 1.7.2022 na dobu neurčitou .
Pozemek bude sloužit k rekreačním účelům. ZO pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 311 bylo schváleno.
b) o pronájem pozemku p.č. 519/22 v k.ú. Tis u Blatna, č.j. TUB/104/22.
ZO projednalo žádost paní D. G. o pronájem pozemku p.č. 519/22 v k.ú. Tis u Blatna o výměře 126 m2. Záměr
na pronájem výše uvedeného pozemku byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu a nikdo se k němu ve lhůtě
nevyjádřil, zároveň ani zastupitelé neměli žádné námitky ani připomínky.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 519/22 v k.ú. Tis u Blatna o výměře 126 m 2 za
cenu 6,-Kč za 1 m2 /rok, paní D. G., bytem Most. Smlouva se uzavírá od 1.7.2022 na dobu neurčitou.
Pozemek bude sloužit k rekreačním účelům. ZO pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 312 bylo schváleno.
12. Různé:
a) Informace starosty o činnosti v mezidobí
Starosta seznámil zastupitele :

-

s ukončením pracovního poměru s p. D.
s místním šetřením odboru výstavby MěÚ Kralovice, které proběhne dne 26.7.2022
s novým ceníkem firmy EKO-KOM za zpětný odběr a využití odpadů

b) Informace společnosti Skládka Vrbička s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele s jednáním Valné hromady Skládky Vrbička s.r.o, které se uskutečnilo dne
9.6.2022 a dále s usnesením z Valné hromady. Zastupitelům byla předložena výroční zpráva společnosti za rok
2021.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje výroční zprávu Skládky Vrbička s.r.o. za rok 2021.
Pro:6, proti 0, zdržel se:0
Usnesení č. 313 bylo schváleno.
Ostatní dokumenty bere ZO na vědomí.
Výroční zpráva je uložena v kanceláři OÚ.
c) Ústní zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti
ZO bylo seznámeno předsedy kontrolního a finančního výboru s ústní zprávou o činnosti výborů.
ZO bere na vědomí.
d) Ostatní náměty a připomínky.
Žádné další náměty a připomínky za strany zastupitelů nebyly vzneseny.
e) Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.6/2022 které provedl ve své kompetenci.
ZO nemělo k rozpočtovému opatření č.6/2022 žádné námitky ani připomínky.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022.
Kopie rozpočtového opatření je přílohou zápisu.
10. Návrh na usnesení, závěr
Starosta předal slovo paní Pracnové, která přečetla vydaná usnesení z dnešního zasedání č. 305 – 313. Nikdo
z přítomných zastupitelů již neměl k vydaným usnesením žádné připomínky .
Zasedání bylo ukončeno v 18,25 hodin.
Zapsala dne 23.6.2022 Miroslava Pracnová.
……………………………
Jan Křepelka, starosta obce

Ověřovatelé zápisu :
…………………………….
Václav Chlupsa

…………………
Martin Šuster

Přílohy:
Program zasedání
Prezenční listina
Výkaz FIN 2-12
Rozpočtová opatření č. 6,/2022 - kopie
Protokol k účetní závěrce – kopie
Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů ve smyslu příslušných nařízení o
ochraně fyzických osob je zápis upraven o výmaz osobních údajů. Plná verze dokumentu je uložena v listinné
podobě na OÚ.

