Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Růžená
č. 22/2021
konané dne 19. 11. 2021 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Růžená
1. Zahájení

Dobrý večer, vítám Vás na dnešním zasedání zastupitelstva obce Růžená. Konstatuji, že zasedání
zastupitelstva je dle zákona usnášení schopné. Hlasování bude probíhat veřejně, a to zvedáním ruky.
Jmenuji zapisovatelku dnešního zasedání Ing. Novákovou a ověřovatele pana Polednu a pana Cirhana.

2. Kontrola zápisu a usnesení z předešlého zasedání
Prohlašuji, že zápis z minulého zasedání byl předložen zastupitelstvu obce a následně byl řádně vyvěšen na
úředních deskách a je uložen k nahlédnutí na úřadu obce.

3. Schválení programu zasedání
Navrhuji dnešní program rozšířit o body 6,7,8,9,10 a 11. Souhrnně na dnešním programu je:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení z předešlého zasedání
Schválení programu zasedání
Schválení podání žádosti o dotaci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov
Schválení podání žádosti o dotaci DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Schválení dodatku
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022
Dlouhodobý rozpočet ZŠ a MŠ
Smlouva WEBHAUS
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
Žádost o příspěvek – Dětský domov Telč

12)

Různé

13)
Usnesení a závěr
Dávám hlasovat o schválení programu včetně jeho rozšíření

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3: Program zasedání byl schválen, včetně jeho rozšíření.

19.11.2021

4. Schválení podání žádosti o dotaci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov
Pro podání žádosti je potřeba schválit podání.
Jedná se o schválení podání dotace z MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, za pomocí které bychom chtěli
rekonstruovat třídu a chodbu na ZŠ Růžená. Předpokládané celkové náklady na tuto akci jsou cca 2.000.000,- Kč
s DPH.

Dávám hlasovat:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR - Podpora obnovy a rozvoje
venkova, z dotačního titulu DT 117d8210E „ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na rekonstrukce třídy a
chodby na ZŠ Růžená.

5.
Schválení podání žádosti o dotaci DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací
Pro podání žádosti je potřeba schválit podání.

Jedná se o schválení podání dotace z MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, kde bychom chtěli opravit cestu na par.č. – 2332 a 2293.
Předpokládané celkové náklady na tuto akci jsou 2,2mil. Kč s DPH. Realizace proběhne pouze v případě, že nám
dotace bude schválena.
Dávám hlasovat

Pro 5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, kde bychom chtěli opravit
cestu na par.č. 2332 a 2293.
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6. Schválení dodatku
Na červnové Valné hromadě mikroregionu Třešťsko jsme schválili přistoupení 2 nových obcí (Cejle a Dolní
Cerekve). Bohužel při registraci na krajský úřad nám bylo sděleno, že hlasování bylo neplatné a to z důvodu, že
část stanov, která toto řeší, neměl správné znění a nenaplňoval požadavky §50 odst. 3 zákona o obcích.
Abychom toto mohli upravit a od dalších valných hromad mohla o přistoupení nových členů a úpravách stanov
rozhodovat Valná Hromada a nikoli všechny obce ve svých zastupitelstvech. Je nutně potřeba, aby všechny
členské obce schválili ve svých zastupitelstvech úpravu stanov a to schválením dodatku č. 3
Dávám hlasovat o dodatku

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje dodatek č. 3 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko,
který upravuje bod č. IV „Členství svazku“ odstavec 6, kde se doplňuje text: "O přijetí nového člena svazku
rozhoduje valná hromada, nejméně dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí. Aktuální seznam členů
svazku vede předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku." a bod VI.
"Stanovy" odst. 2, kde se doplňuje text: "O změně stanov rozhoduje valná hromada usnesením, nejméně
dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí."

7. Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2022
Na začátku listopadu byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022. Nyní je potřeba ho
schválit.
Dávám hlasovat

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2022.

8. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Růžená
Na začátku listopadu byl zastupitelstvu předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky
2023 -2026.
Dávám hlasovat

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Růžená pro roky 2023-2026
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9. Smlouva Webhouse
Na základě dílčí kontroly, kde jsme byli upozorněni na špatné webové stránky, byly osloveny firmy zabývající se
tvorbou stránek pro obce. Na pracovní poradě byla vybrána firma WEBHOUSE, s. r. o
Nyní je zapotřebí s ní uzavřít smlouvu.
Dávám hlasovat

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a smlouvu o provozu a servisu, pověřuje starostu k podepsání
smluv.

10. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje
Vysočina
Kraj Vysočina nechává zpracovat technickou mapu Kraje Vysočina a proto potřebuje od obcí datové údaje o
kanalizaci, vodojemu atd. Pro tyto účely Kraj Vysočina uzavírá s každou obcí smlouvu – viz příloha
Dávám hlasovat

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

11. Žádost o poskytnutí finančního daru pro DD TELČ
Každý rok obec poskytuje finanční dar DD TELČ. Navrhuji poskytnout dar ve výši 5000,-Kč
Dávám hlasovat

Pro

5

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000,-Kč a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

12. Různé
-

Zrušení rozsvícení vánočního stromu na základě epidemiologické situace – na základě
doporučení od Krajské hygienické stanice, abychom výrazně omezili nebo úplně zrušili veřejné
akce. Proběhne tedy pouze rozsvícení stromu, který za tímto účelem zakoupíme.

-

Neuvažuje obec o instalaci Z- BOXU od Zásilkovna.cz? – Zjistíme podmínky instalace. Bereme
tento dotaz na vědomí a o instalaci budeme uvažovat.
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13. Usnesení a závěr
Konstatuji, že všechny body schváleného programu zasedání zastupitelstva obce byly projednány a
žádný ze zastupitelů již nenavrhuje doplnění zasedání zastupitelstva obce o další bod a tímto ukončuji
toto zasedání a přeji všem hezký večer.

Zapisovatelka: Ing. Martina Nováková:

…………………………………….

Starosta obce: Martin Široký

nepřítomný

Místostarosta obce: Zdeněk Mezera

…………………………………….

Místostarosta obce: Pavel Maryška

……………………………………..

Zápis ověřen dne:

19. 11. 2021

Ověřovatelé zápisu:
Jan Poledna

……………………………………..

Josef Cirhan

……………………………………..

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2021
Sejmuto dne:

19.11.2021

Martin Široký

nepřítomný

Zdeněk Mezera

………………………

Pavel Maryška

……………………….

Martina Nováková

……………………….

Jan Poledna

……………………….

Josef Cirhan

……………………….

Hosté
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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