Usnesení č. 26
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 16.1.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.12.2016
2) schvaluje nákup cenných papírů za volné finanční prostředky na účtu obce ve výši 600000,- Kč.
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016
4) schvaluje záměr obce na prodej oddělené části pozemku 32/8 o výměře 29 m2, podle
geometrického plánu 263-94/2016
5) bere na vědomí výše nákladů na plánované akce a vzhledem k situaci opravu komunikace po
výstavbě vodovodu přesouvá na rok 2018
6) bere na vědomí termín konání zápisu do ZŠ dne 6.4.2017 a termín zápisu do MŠ dne 2. 5.2017
7) schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ Stolany o možnost spojení pěti ročníků do jedné třídy pět
ročníků s náklady na rozšíření ZŠ o pátý ročník ve výši 110000,- Kč
8) neschvaluje námitky Ing. Jana Höcka k návrhu pachtovní smlouvy, zastupitelstvo trvá na svých
podmínkách návrhu smlouvy
9) schvaluje darovací smlouvu na výši daru 20000,- Kč výlučně pro účel ealrizace projektu pro
geoturistické využití bývalého pískovcového lomu.
10) schvaluje plán hospodaření v obecních lesích na rok 2017 včetně přílohy č.1 Smlouvy o dílo –
rok 2017 a přílohy č.1 Kupní smlouvy – rok 2017
11) bere na vědomí změnu zákona o odměňování zastupitelstva obce, odměny neuvolněných
zastupitelů se měnit nebudou a zůstávají ve stejné výši
12) schvaluje smlouvu o zasílání varovných SMS zpráv na mobilní telefony
13) schvaluje delegování starostky obce Ing. Petru Starou , narozené 30.6.1974, bytem Stolany 97,
aby Obec Stolany zastupovala na valných hromadách V a K Chrudim
14) schvaluje prodej 25 ks akcií ČSAD BUS Chrudim
15) bere na vědomí pojistnou událost, která se stala 20.12.2016, kdy neznámý řidič společnosti
PPL porazil lampu veřejného osvětlení v blízkosti vánočního stromu a od nehody ujel
16) bere na vědomí informace o pravidlech plánovaných návštěv jubilantů od 1.1.2017
17) bere na vědomí informace vzešlé z diskuze, viz zápis ze dne 16.1.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 27
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 6.3.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 28.2.2017
2) schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě č. S/5000011/22500746/001/2012 uzavřené mezi společností
AVE CZ , odpadové hospodářství s.r.o a obcí Stolany a ruší bod 6) usnesení č. 25/2016 z důvodu
chyby v původním dodatku smlouvy
3) schvaluje smlouvu o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované městem
Chrudim a o poskytnutí dotace na dofinancování neinvestičních výdajů příslušné základní školy,
pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017
4) schvaluje povýšení rozpočtu základní školy o částku 120000,- Kč na pořízení vybavení a potřeb
pro zřízení pátého ročníku
5) schvaluje trojstrannou smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury
uzavřené mezi investorem Obcí Stolany, budoucím vlastníkem VaK Chrudim, a.s. a provozovatelem
Vodárenskou společností Chrudim, a.s. o vzájemné spolupráci na přípravě a realizaci investiční
akce vodovod Stolany na parcelách č.81/2,458/1, 458/30, 461/2, 461/1, 18/3 v k.ú. Stolany
6) bere na vědomí informace o přípravách na výběrové řízení na výstavbu II. Etapy chodníku ve
Stolanech, plánovaných termínech výstavby, zajištění vyměření sítí a dopravního značení.
7) schvaluje pojistnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Stolany a Kooperativou pojišťovnou, a.s.,
Vienna Insurance Group, č. 8603360211
8) schvaluje pojistnou smlouvu č. 8603251263 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
9) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
10) schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Stolany a manželi Kubánkovými, na základě které obec
Stolany prodalo 29 m2 pozemku s č.p. 32/10 dle geometrického plánu č. 263-94/2016
11) schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software od firmy ALIS, č.SML-00284/17
12) bere na vědomí informací o plánované účasti starostky na XV. Sněmu SMOČR v Plzni v
měsíci květnu 2017
13) schvaluje smlouvu o dílo č. 1-090301/2017, uzavřenou mezi obcí Stolany a firmou MIS
interier Chrudim na vybavení kanceláře OÚ v budově č.p. 114 Stolany

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 28
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 3.4.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.3.2017
2) schvaluje proplacení faktury dle zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.4.2017
3) schvaluje zajištění zaměstnance obce na údržbu veřejných prostranství z vlastního rozpočtu pro
případ neobdržení příspěvku na VPP od úřadu práce
4) schvaluje dovybavení nově budované kanceláře obecního úřadu dle zápisu z jednání
zastupitelstva obce ze dne 3.4.2017
5) schvaluje účelové dary poskytnuté pro činnost MŠ Stolany
6) schvaluje dohodu o vytvoření školského obvodu spádové základní školy a mateřské školy mezi
obcí Stolany, Stolany 44, 53803 a Obcí Sobětuchy, Pouchobrady 4, 53701
7) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy a mateřské školy
8) schvaluje vydání záměru obce o pronájmu na pozemky 387/1, 387/2 a 387/4 v k.ú. Stolany,
9) bere na vědomí požadavky na doplnění dopravního značení dle zápisu z jednání zastupitelstva
obce ze dne 3.4.2017
10) schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v
regionu Chrudim, uzavřenou mezi obcí Stolany a Městskou knihovnou Chrudim

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 29
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 22.5.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech obce k 30.4.2017
schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017
bere na vědomí celkové náklady na stavební úpravy a vybavení nové kanceláře obecního úřadu č.p. 114
schvaluje proplacení faktur dle bodu 4) zápisu z jednání ZO ze dne 22.5.2017
schvaluje přijetí účelového daru pro MŠ Stolany ve výši 10000,- Kč
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Stolany, Stolany 44,0538 03 a panem Václavem Součkem,
Stolany č.p. 3, 538 03 na pozemky: p.č. 387/1, 387/2, 387/4 o celkové výměře 5541 m2
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.2/2017 mezi obcí Stolany, Stolany 44, 538 03 a SK
Stolany z.s., Stolany 114, 538 03
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.1/2017 mezi obcí Stolany, Stolany 44, 538 03 a SDH
Stolany, Stolany 44, 538 03
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Stolany, Stolany 44, 538 03 a Pardubickým krajem,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
rekonstrukci školní kuchyně
schvaluje smlouvu o dílo č. 3/2017 mezi obcí Stolany, Stolany 44, 538 03 a Mgr. Luďkem Rulíkem, IČ:
64221245, Chrudim o výstavbě chodníku Stolany – II. etapa
bere na vědomí výzvu společnosti ČEZ o odstranění a okleštění stromoví pod vedením VN
bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na gastrotechnologické vybavení pro školní
kuchyni
bere na vědomí změnu sídla Obce Stolany a Obecního úřadu Stolany ke dni 1.6.2017 z původní adresy
Stolany 44 ,na novou adresu Stolany 114
schvaluje pořízení světelných tabulí zobrazujících rychlost projíždějících vozidel v obci

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 30
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 12.6.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce v období od ledna do června roku 2017
bere na vědomí hospodaření obce k 12.6.2017
schvaluje proplacení faktur dle zápisu ze zde 12.6.2017 z jednání zastupitelstva obce
Stolany
schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017
schvaluje jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy Stolany, že za rok 2016 dochází k
rozdělení hospodářského výsledku PO Základní školy a mateřské školy Stolany do fondů,
dle zápisu ze dne 12.6.2017
schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Stolany za rok 2016
schvaluje žádost ZŠ a MŠ Stolany o výjimku z nejvyššího počtu dětí MŠ pro školní rok
2017/2018
schvaluje účetní závěrku Obce Stolany za rok 2016
schvaluje na doporučení finančního výboru závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy
z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2016 a to bez výhrad.
schvaluje dodatek ke smlouvě o pronájmu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní vodárenské
infrastruktury, uzavřenou mezi Obcí Stolany, VaK Chrudim a VS Chrudim
bere na vědomí dodavatele pro gastrotechnologické zařízení školní kuchyně
schvaluje návrh kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Stolany a firmou Zich spol s r.o.,
Černožice nad Labem
bere na vědomí objednávku prací na rekonstrukci školní kuchyně ( bourací a stavební
práce, vody, plyn odpady, elektroinstalace, malování)
bere na vědomí plánovnou výměnu podlahové krytiny ve školní jídelně
schvaluje žádost o zpracování a realizaci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolany

Ve Stolanech 12.6.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 31
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 10.7.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 10.7.2017
2) schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017
3) schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo č.3/2017 ze dne 22.5.2017, uzavřené mezi obcí Stolany a
Mgr. Luďkem Rulíkem, Chrudim, kterým se mění termín dokončení stavby chodníku II. etapy
4) schvaluje mimořádný vklad do Mikroregionu západně od Chrudimi ve výši 25000,- Kč na
dofinancování akce Dostavba kanalizace Bylany II. etapa
5) bere na vědomí závěrečným účtem Mikroregionu západně od Chrudimi za rok 2016
6) bere na vědomí rozhodnutí řádné valné hromady společnosti vodovody a kanalizace Chrudim
o vyplacení dividendy
7) schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu elektronické licence spisové služby KEO, uzavřenou
mezi Obcí Stolany a Městem Chrudim
8) schvaluje pro lokalitu Z8 určenou k výstavbě rodinných domů maximální výšku střech 6,6
metru
9) schvaluje změnu nejvyššího povoleného počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Stolany
na celkový počet 27 pro základní školu, 27 pro školní družinu a 83 jídel pro školní jídelnu
10) bere na vědomí průběhu rekonstrukce školní kuchyně
12) bere na vědomí informace o hospodaření na obecních rybnících

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 32
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 7.8.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) schvaluje ověřovateli zápisu Ivu Chvojkovou a Martina Chvojku a zapisovatele Bohumíra
Samka
2) schvaluje program zasedání zastupitelstva ze 7.8.2017
3) bere na vědomí hospodaření obce k 7.8.2017
4) schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017
5) schvaluje proplacení faktur dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Stolany ze dne 7.8.2017
dle bodu 5)
6) bere na vědomí o dokončení druhé etapy výstavby chodníku Stolany
7) bere na vědomí informace o přípravě PD na akci : Rozvíjíme mikroregion, s názvem Písek a
hry - revitalizace pískovcového lomu Stolany.
8) schvaluje poskytnutí částky 20000,- Kč jako vklad do Mikroregionu Chrudimsko na
spolufinancování dotace na PD Písek a hry – revitalizace pískovcového lomu
9) bere na vědomí informace o průběhu rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny
10) bere na vědomí odprodej nepotřebného majetku obce z rekonstrukce školní kuchyně
11) schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi Obcí Stolany a Oblastní Charitou Pardubice, V
Ráji 732, 530 02 Pardubice, na částku 4000,- Kč, pro účel podpory domácí hospicové péče
12) bere na vědomí požadavek na odstranění skládky stavebního materiálu ze staveb obce ze
soukromého pozemku pana J.Š. , bytem Stolany a jeho nesouhlas se scelením pozemků v jeho
vlastnictví v rámci komplexních pozemkových úprav
13) bere na vědomí navýšení platu zaměstnance obce na údržbu veřejných prostranství a na sekání
fotbalového hřiště
14) bere na vědomí informace o poruchovosti techniky na sekání travnatých ploch v obci Stolany
a nutnosti řešení situace v roce 2018
15) ukládá starostce obce zajištění objednávky prací a smlouvy o dílo na stavbu vodovodu, se
zhotovitelem Vodaři Bylany, Jan Málek , Bylany 116 po obdržení stavebního povolení ( ulice od
rybníka k Dvořáčkovým)
16) bere na vědomí výsledky soutěže vesnice roku Pardubického kraje 2017

Ve Stolanech 10.8.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Usnesení č. 33
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 11.9.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) schvaluje ověřovateli zápisu Bohumíra Samka a Martina Chvojku a zapisovatelkou Lenku
Buřvalovou.
2) schvaluje program zasedání zastupitelstva ze 11.9.2017
3) bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2017
4) schvaluje rozpočtové opatření č.6/2017
5) schvaluje proplacení faktur dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Stolany ze dne 11.9.2017
dle bodu 5)
6) schvaluje dodatek č.4 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Stolany, kterým se
vydává nová zřizovací listina s uvedením nového sídla zřizovatele
7) schvaluje smlouvu o výpůjčce budovy č.p.44 pro účely Základní školy a mateřské školy Stolany
8) schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10000,- Kč od Pardubického kraje, za spolupráci s
podnikatelskými subjekty v rámci soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2017
9) schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 3000,- Kč pro činnost ZŠ a MŠ Stolany
10) schvaluje smlouvu na zřízení a provoz rozklikávacího rozpočtu obce Stolany, uzavřenu mezi
obcí Stolany a Galileo Corporation s r.o., Chomutov.
11) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2014998/VB/1 Stolany, paní
Váchová, parc.č. 241/9 KNN
12) schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu pardubického kraje pro rok 2018 na opravu místní
komunikace po výstavbě vodovodu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Mikroregionu západně od
Chrudimi na opravu chodníku před budovou školy.
13) bere na vědomí Informace o rekonstrukci školní kuchyně
14) bere na vědomí nutnost pořízení žacího stroje ( traktoru na sekání trávy pro obecní účely)
15) bere na vědomí přípravu stavby vodovodu
16) bere na vědomí ukončení provozu prodejny ve Stolanech
17) bere na vědomí informace o vyklizení pozemku č. 233
18) bere na vědomí plán akcí pro rok 2018
19) bere na vědomí seznámení s případným rozšířením MŠ
20) bere na vědomí kulturní akce do konce roku 2017

Ve Stolanech 18.9.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce Stolany, konaného dne 6.10.2017
v 17 hodin v kanceláři OÚ Stolany
Přítomní: P. Stará, Z. Souček, L. Buřvalová, M.Chvojka, B. Samek, M. Jánský,
Omluven: I.Chvojková

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Stolany( dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 17,05 hodin. Starostka přivítala
přítomné, konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Seznámila všechny přítomné s podmínkami a průběhem jednání
zastupitelstva obce.

Bod 1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Starostka obce navrhla zapisovatelem jednání paní Lenku Buřvalovou a ověřovateli zápisu jsou Bohumír Samek a
Martin Chvojka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany určuje ověřovateli zápisu Bohumíra Samka a Martina Chvojku a zapisovatelkou
Lenku Buřvalovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 1) bylo schváleno

Bod 2 Schválení programu

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem dnešního programu zveřejněného na úředních deskách obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany schvaluje tento program jednání:
1) oprava sekačky - převodovka
2) dřevěný přístřešek sportoviště - úprava
3) závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko
4)nákup sekačky pro údržbu hřbitova
5) Nájemní smlouva STAN
6) rozpočtové opatření č.7/2017
7) požadavek ZŠ a MŠ , zavedení elektřiny a vody na hřiště MŠ
8) provoz MŠ v případě malého počtu dětí
9) smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 2) bylo schváleno

Bod 3 Oprava sekačky

Sekačka, která je používána na sekání sportovního areálu a fotbalového hřiště potřebuje nutnou výměnu převodovky.
Opravu zajistí pan Halbich, oprava bude stát přibližně 8500,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje opravu této starší sekačky
pro případ, že by novější (Mountfield) byla rozbitá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Stolany schvaluje opravu převodovky na starší sekačce
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 3) bylo schváleno

Bod 4 Dřevěný přístřešek sportoviště - úprava

Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem SK Stolany na úpravu dřevěného přístřešku pro podzimní a jarní měsíce.
Zajištění dveří a zástěn pro oddělení části přístřešku pro možnost vytápění (např, plynovou bombou). Pro rok 2018 bude
vyhrazena částka v rozpočtu obce a bude vyčíslen náklad na úpravu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 5 Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016 bez připomínek.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 6 Nákup benzínové sekačky na údržbu hřbitova

Pracovník obce, který má na starost údržbu hřbitova a drobných sakrálních staveb v okolí obce podal požadavek na
nákup nové sekačky. Používal svoji vlastní, která již dosloužila. Zastupitelstvo schvaluje nákup nové sekačky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup benzínové sekačky na údržbu hřbitova a křížků v okolí obce.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 6) bylo schváleno

Bod 7 Nájemní smlouva – Starostové a nezávislí

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemní smlouvu na vyvěšení reklamní plachty hnutí STAN se sídlem V
Rovinách 40, 140 00 Praha. Reklamní plachta bude o rozměrech 2x1xm doba nájmu 1.9-21.10.2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu o užívání plochy pro reklamní plachtu uzavřenou mezi Obcí
Stolany a hnutím Starostové a nezávislí
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 7) bylo schváleno

Bod 8 Rozpočtové opatření č.7/2017

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2017, kde dochází k povýšení příjmůo 47949,- Kč a povýšení výdajů
o 47949,- Kč, financování ve výši 600000,- Kč za prodej cenných papírů
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 8) bylo schváleno

Bod 9 Požadavek MŠ Stolany o zavedení elektřiny a vody na hřiště MŠ

Zastupitelstvo projednalo požadavek MŠ o zavedení elektřiny a vody na hřiště MŠ. Požadavek by bylo možné řešit v
době opravy komunikace podél hřiště MŠ v roce 2018. Nejprve budou řešeny možnosti napojení.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 10 Provoz MŠ v případě malého počtu

Na základě vzájemného projednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Stolany Zastupitelstvo Obce Stolany jako zřizovatel určuje
minimální počet dětí v MŠ na 8 dětí (včetně) s celodenní docházkou. Nižší provoz není ekonomicky rentabilní, takže při
nižším počtu bude provoz MŠ z provozně technických důvodů uzavřen.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany schvaluje pro zachování provozu mateřské školky při ZŠ a MŠ Stolany minimální
počet přítomných dětí v MŠ na 8 dětí (včetně) s celodenní docházkou. Šest zastupitelů hlasovalo pro a Milan Jánský
hlasoval proti.
hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0
Usnesení k bodu 10) bylo schváleno

Bod 11 Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce

Po projednání zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2015127/VB/01 Stolany, pro
stavbu Stolany, p. Brunclík, ZTV, par. 241/4-8, KNN. Zastupitelstvo smlouvu projednalo a schválilo. Jedná se o věcné
břemeno pro uložení kabelu NN na parcele 494/6 k.ú. Stolany Smlouva je uzavřena mezi Obcí Stolany a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností Servis VB s r.o.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2015127/VB/01 Stolany, pro
stavbu Stolany, p. Brunclík, ZTV, par. 241/4-8, KNN
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 11) bylo schváleno

Ukončení jednání 19,20 hodin
zapsala: Lenka Buřvalová
Ve Stolanech 7.10.2017

Ověřil: Bohumír Samek, Martin Chvojka

Usnesení č. 34
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 6.10.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) schvaluje ověřovateli zápisu Bohumíra Samka a Martina Chvojku a zapisovatelkou Lenku
Buřvalovou.
2) schvaluje program zasedání zastupitelstva ze 6.10.2017
3) schvaluje opravu převodovky na starší sekačce
4) bere na vědomí požadavek SK Stolany na úpravu dřevěného přístřešku pro podzimní a jarní
měsíce
5) bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016
6) schvaluje nákup benzínové sekačky na údržbu hřbitova a křížků v okolí obce
7) schvaluje nájemní smlouvu o užívání plochy pro reklamní plachtu uzavřenou mezi Obcí Stolany
a hnutím Starostové a nezávislí
8) schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017
9) bere na vědomí požadavek MŠ o zavedení elektřiny a vody na hřiště MŠ
10) schvaluje pro zachování provozu mateřské školky při ZŠ a MŠ Stolany minimální počet
přítomných dětí v MŠ na 8 dětí (včetně) s celodenní docházkou
11) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2015127/VB/01 Stolany, pro
stavbu Stolany, p. Brunclík, ZTV, par. 241/4-8, KNN

Ve Stolanech 7.10.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Stolany, konaného dne 13.11.2017
v 18 hodin v kanceláři OÚ Stolany
Přítomní: P. Stará, Z. Souček, L. Buřvalová, M.Chvojka,,I.Chvojková,
Omluven: M. Jánský, B. Samek ( příjde později)

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Stolany( dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18,00 hodin. Starostka přivítala
přítomné, konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Seznámila všechny přítomné s podmínkami a průběhem jednání
zastupitelstva obce.

Bod 1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Starostka obce navrhla zapisovatelem jednání pan Martin Chvojka a ověřovateli zápisu jsou Lenka Buřvalová a Iva
Chvojková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany určuje ověřovateli zápisu Lenku Buřvalovou a Ivu Chvojkovou a zapisovatelem
Martina Chvojku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 1) bylo schváleno

Bod 2 Schválení programu

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem dnešního programu zveřejněného na úředních deskách obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany schvaluje tento program jednání:
1) hospodaření
2) fakturace
3) dar pro ZŠ
4) Neinvestiční náklady ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018
5) žádost převodu finančních prostředků rozpočtových příjmů z loterií pro SK Stolany na činnost klubu
6) po ukončení prodejny – převod elektřiny a plynu na obec
7)příprava na žádost o dotaci na opravu cesty po stavbě vodovodu
8) Informace o nabídkách firem k zajištění dotací na třídění bioodpadu, nebo na zřízení digitálního rozhlasu.
9) Návrh rozpočtu na rok 2018
10) Plán Inventur na rok 2017
11) prodej pečiva
12) obecní lesy hospodaření pro rok 2018
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 2) bylo schváleno

Bod 3 Hospodaření

Starostka obce seznámila se stavem financí na účtu ČS Chrudim k 13.11.2017ve výši 6044890,65 Kč, na účtu u ČNB
Hradec Králové ke dni 31.10.2017 ve výši 194842,- Kč
Příjmy rozpočtu ke dni 31.10.2017 byly ve výši 6008543,62 Kč
Výdaje rozpočtu ke dni 31,10,2017 byly ve výši 5961039,22 Kč
Rozdíl ve prospěch příjmů činil 47504,40 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 4 Fakturace

Zastupitelstvo bylo seznámeno fakturami za práce v obecních lesích dle přílohy č.4 smlouvy o dílo prováděné
Městskými lesy Chrudim ve výši 316157,- Kč a za stavbu vodovodu Stolany prováděné firmou Vodaři Bylany v částce
474985,50 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle zápisu z jednání ZO Stolany bodu 4) ze dne 13.11.2017.
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 4) bylo schváleno

Bod 5 Dar pro ZŠ Stolany

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí daru pro ZŠ a MŠ Stolany ve výši 10135,- Kč od pana Rulíka, který
dar poskytuje na účel činnosti ZŠ Stolany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Stolany ve výši 10135,- Kč
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení k bodu 5) bylo schváleno

Bod 6 Návrh rozpočtu pro ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018

Ředitelka školy předložila návrh rozpočtu PO na rok 2018. Celkové neinvestiční náklady požaduje ve výši
780000,- Kč největší položky jsou pro moderní vybavení MŠ (Magicbox a mlhoviště a herní vodní prvky).
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé položky rozpočtu a schválilo, že pro rok 2018 poskytne ZŠ a MŠ na
neinvestiční náklady částku 670000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Magic boxu pro MŠ , na který mají
v rozpočtu 50000,- Kč a dalších 50000, Kč by poskytla obec, 40000, Kč na nákup nových židliček do jídelny pro
MŠ a 15000,- Kč na nákup židlí pro dospělé a žáky do jídelny, 19800,- Kč na nákup nastavitelných židlí pro
žáky ZŠ do třídy, 35200,- Kč na nákup hygienických věšáčků na ručníky do sociálek MŠ.
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 poskytnutí neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ ve výši
670000,- Kč
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 6) bylo schváleno

Bod 7 Žádost převodu finančních prostředků rozpočtových příjmů z loterií pro SK Stolany na činnost
klubu
Zastupitelstvo projednalo a schválilo požadavek SK Stolany na převedení rozpočtových příjmů z loterií na činnost
klubu. Zastupitelstvo schválilo převedení částky ve výši 20600,- na účet SK Stolany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení rozpočtových příjmů z loterií na činnost SK Stolany
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 7) bylo schváleno

Starostka přivítala příchozího zastupitele Bohumíra Samka, konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).

Bod 8 Prodejna – převod elektřiny a plynu na obec

Po ukončení provozu prodejny v obci bylo nutné zajistit převod úhrad za energie na obec Stolany. Došlo k převodu
plateb za elektřinu a za plyn. Voda byla již v minulosti fakturována na obec.(přefakturována vždy nájemci). Vzniknou
náklady na udržovací provoz prodejny. Starostka byla pověřena k podpisu smluv o dodávce energií a zajištění
pravidelných záloh za energie (plyn, elektřina)
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 9 Oprava cesty po stavbě vodovodu

Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace po stavbě vodovodu z
programu POV MMRČR. Přípravou žádosti byla pověřena starostka obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 10 Informace o nabídkách firem k zajištění dotací na třídění bioodpadu, nebo na zřízení
digitálního rozhlasu.

Starostka přednesla nabídky jednotlivých firem, které nabízejí zajištění získání dotací na zlepšení systému třídění
odpadů a bioodpadu z obce, Nabídka je na možnost nákupu velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, úpravy
zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad a kompostéry do domácností. Další firma nabízí zajištění
digitálního rozhlasu do obce.Náklady se šplhají do vysokých výšin a v případě neobdržení dotace platí obec
administrativní náklady ve velkých částkách . Spolufinancování dotací byť ve výši 15% celkových uznatelných nákladů
je pro obecní rozpočet v současné době vysoké.
Digitální rozhlas pro obec Stolany by bylo kožné pořídit v částce 1500000,- Kč, z toho by obec uhradila z rozpočtu
365000,- Kč spoluúčast a ještě administraci dotace v řádu několika desítek tisíc korun. U kontejnerů je minimální
možná částka nákladů 500000,- Kč, administrace v případě neobdržení dotace je ve výši 80000,- Kč.
Zastupitelstvo prozatím neplánuje spolupráci s firmami, které tyto služby nabízejí. Informace vzali na vědomí s tím, že
je možné takové dotace čerpat až v případě, kdy bude dokončená základní infrastruktura obce a bude na účtu obce
přebytek financí. Pro rok2018 obec zajistí na zkoušku přistavení kontejneru na bioodpad ze zahrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 11 Návrh rozpočtu na rok 2018:

Zastupitelé projednali zpracované položkové rozpočty na akce pro rok 2018
a) chodník před školou 100753,- Kč ( s novou dlažbou)
b) III.etapa chodníku podél krajské komunikace: 669941,- Kč (449 m2)
c) oprava cesty podél hřiště MŠ v celé šíři komunikace 362120,- Kč
d) oprava cesty po vodovodu 700000,- Kč ( penetrační povrch) délka komunikace cca 310 m
e) nákup multifunkční sekačky na údržbu obce a sportoviště 750000,- Kč
Všechny tyto položky jsou zapracovány do návrhu rozpočtu pro rok 2018, návrh rozpočtu byl po jednotlivých
položkách dopodrobna projednán. Je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích v částce 7020200,- Kč a s

financováním splátky úvěru ve výši 417000,- Kč. Návrh rozpočtu bude vyvěšen a schválen na příštím jednání
zastupitelstva obce 4.12.2017, Příjmy byly nastaveny podle predikcí, které obci rozesílal KÚ Pardubického kraje
Zastupitelstvo bere na vědomí

BOD 12 Plán inventur na rok 2017

Starostka seznámila zastupitele s plánem inventur na rok 2017, s jednotlivými členy inventurních komisí. Plán inventur
na rok 2018 byl schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2017
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 12) bylo schváleno

BOD 13 Obecní lesy hospodaření na rok 2018

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo na rok 2018 na hospodaření v obecních lesích uzavřenou mezi obcí
Stolany a Městskými lesy Chrudim, Celková cena ve výši 1042464, - Kč a přílohu č. 1 kupní smlouvy na rok 2018 na
679 m2 dřevní hmoty a 215 prm dřevní štěpky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na rok 2018 na hospodaření v obecních lesích uzavřenou mezi obcí
Stolany a Městskými lesy Chrudim a přílohu č. 1 kupní smlouvy na rok 2018 na 679 m2 dřevní hmoty a 215 prm dřevní
štěpky.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 13) bylo schváleno
Ukončení jednání 20,45 hodin
zapsal: Martin Chvojka
Ve Stolanech 14.11.2017

Ověřil: Lenka Buřvalová, Iva Chvojková

Usnesení č. 35
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 13.11.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí hospodaření obce k 13.11.2017
2) schvaluje proplacení faktur dle bodu 4) zápisu ze dne 13.11.2017
3) schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Stolany ve výši 10135,- Kč
4) schvaluje pro rok 2018 poskytnutí neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ ve výši 670000,Kč
5) schvaluje převedení rozpočtových příjmů z loterií na činnost SK Stolany
6) bere na vědomí převod úhrad za energie v budově prodejny na obec Stolany
7) bere na vědomí informace o nabídkách firem k zajištění dotací na třídění bioodpadu, nebo na
zřízení digitálního rozhlasu
8) bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018
9) schvaluje plán inventur na rok 2017
10) schvaluje smlouvu o dílo na rok 2018 na hospodaření v obecních lesích uzavřenou mezi obcí
Stolany a Městskými lesy Chrudim a přílohu č. 1 kupní smlouvy na rok 2018 na 679 m2 dřevní
hmoty a 215 prm dřevní štěpky.

Ve Stolanech 17.11.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Stolany, konaného dne 11.12.2017
v 18 hodin v kanceláři OÚ Stolany
Přítomní: P. Stará, Z. Souček, L. Buřvalová, M.Chvojka, I.Chvojková, M. Jánský, B. Samek

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Stolany( dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18,00 hodin. Starostka přivítala
přítomné, konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Seznámila všechny přítomné s podmínkami a průběhem jednání
zastupitelstva obce.

Bod 1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Starostka obce navrhla zapisovatelkou jednání paní Ivu Chvojkovou a ověřovateli zápisu jsou Bohumír Samek a Milan
Jánský
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany určuje ověřovateli zápisu Bohumíra Samka a Milana Jánského a zapisovatelkou Ivu
Chvojkovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 1) bylo schváleno

Bod 2 Schválení programu

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem dnešního programu zveřejněného na úředních deskách obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stolany schvaluje tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

činnost zastupitelstva
hospodaření obce
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
rozpočet na rok 2018
rozpočtové opatření č. 8/2017
dodatek č.7 smlouvy č. S/5000011/22500746/001/2012 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního
odpadu
7. smlouva o sdružených finančních prostředcích Obce Stolany a SK Stolany
8. investiční akce pro rok 2018
9. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace
10. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stolany na roky 2018-2020
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018
12. diskuze
13. závěr
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 2) bylo schváleno

Bod 3 Činnost zastupitelstva

Starostka obce seznámila přítomné s činností zastupitelstva v průběhu roku 2017 a zopakaovala, které akce se za rok
2017 udělaly, kolik se investovalo finančních prostředků do oprav a výstavby. Nejdůležitejší byly zopakovány jako,
rekonstrukce školní kuchyně z rozpočtu obce Stolany s přispěním dotace od Pardubického kraje na stavební část akce.
Celkové náklady činily 1300000,- Kč a dotace od kraje 110000,- Kč, stavba vodovodu v obci stála 475000,- Kč, nové
kabely pro VO a výstavba chodníku II. etapy755000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 4 Hospodaření

Starostka obce seznámila se stavem financí na účtu ČS Chrudim k 11.12.2017 ve výši 784850,70 Kč,
Příjmy rozpočtu ke dni 30.11.2017 byly ve výši 6877057,99 Kč
Výdaje rozpočtu ke dni 30.11.,2017 byly ve výši 7223783,71 Kč
Rozdíl ve prospěch příjmů činil 346725,80 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 5 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020

Zastupitelstvo projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Stolany na roky 2018-2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Stolany na roky 2018-2020
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 5) bylo schváleno

Bod 6 Rozpočet na rok 2018

Zastupitelstvo po projednání a rozpravě schválilo na základě doporučení finančního výboru rozpočet na rok 2018 v
příjmech ve výši 7020200,- Kč a ve výdajích ve výši 7020200,-Kč, financování celkem 417000,- Kč. Starostka obce
dále informovala o plánovaných akcích pro rok 2018. Zastupitelstvo plánuje poslední etapu výstavby chodníku v obci ,
nákup profesionálního žacího stroje na údržbu sportoviště a obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení finančního výboru rozpočet na rok 2018 v příjmech ve výši
7020200,- Kč a ve výdajích ve výši 7020200,-Kč, financování celkem 417000,- Kč
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 6) bylo schváleno

Bod 7 Rozpočtové opatření č. 8/2017

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.8/2017 schválené starostkou obce ( na základě usnesení ze dne
14.3.2016) dne 30.11.2017, v příjmech ve výši 155000,- Kč a ve výdajích ve výši 49000,- Kč, financování mínus
106000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 8 Dodatek č.7 smlouvy č. S/5000011/22500746/001/2012 na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.7 smlouvy č. S/5000011/22500746/001/2012 na zajištění odvozu a
uložení tuhého komunálního odpadu uzavřený mezi Obcí Stolany a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozovna
Čáslav, kterou dochází k ponížení ceny. Pro rok 2018 zůstává poplatek za svoz komunálních odpadů ve výši 450,- Kč
na poplatníka.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.7 smlouvy č. S/5000011/22500746/001/2012 na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu uzavřený mezi Obcí Stolany a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozovna Čáslav
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 8) bylo schváleno

Bod 9 Smlouva o sdružení finančních prostředků

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o sdružených finančních prostředcích na nákup sportovního zařízení do víceúčelové
budovy, 3 rotopedy a 2 bežecké pásy. Spoluúčast obce Stolany bude ve výši 27000,- Kč, které poskytne dle smlouvy na
účet SK Stolany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružených finančních prostředcích na nákup sportovního zařízení do
víceúčelové budovy uzavřenou mezi obcí Stolany a SK Stolany, z.s.
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 9) bylo schváleno

Bod 9 Investiční akce roku 2018

Starostka uvedla, že se v roce 2018 bude pokračovat ve výstavbě chodníku III. etapou, obec zakoupí traktor s
příslušenstvím na údržbu hřiště a obecních veřejných ploch, budou se opravovat místní komunikace, podle schváleného
rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 10 Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace

Zastupitelstvo uložilo starostce obce požádat o dotaci z podprogramu POV MMR ČR na opravu místní komunikace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o dotaci z podprogramu POV MMR ČR na opravu místní komunikace
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 10) bylo schváleno

Bod 11 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stolany na roky 2018-2020

Zastupitelstvo projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018-2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018-2020
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 11) bylo schváleno

Bod 12 Rozpočet ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018

Zastupitelstvo projednalo rozpočet ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018 . Příspěvek od obce Stolany bude ve výši 670000,- Kč
ostatní výnosy 200000,- Kč. Výnosy celkem 870000,- Kč náklady celkem 870000,- Kč. Ze státního rozpočtu budou
výnosy ve výši 4737000,- Kč a náklady ve výši 4737000, Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018 s příspěvkem od obce Stolany na neinvestiční
náklady bude ve výši 670000,- Kč, ostatní výnosy 200000,- Kč, Výnosy celkem 870000,- Kč, náklady celkem 870000,Kč. Ze státního rozpočtu budou výnosy ve výši 4737000,- Kč a náklady ve výši 4737000, Kč.
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení k bodu 12) bylo schváleno

Bod 13 Diskuze

V diskuzi žádný přítomný nepožadoval nic k řešení, nepodal ávrh či námitku.
Ukončení jednání 19,05 hodin
zapsala: Iva Chvojková
Ve Stolanech 15.11.2017

Ověřil: Bohumír Samek, Milan Jánský

Usnesení č. 36
Zastupitelstva obce Stolany ze dne 11.12.2017
Zastupitelstvo obce po projednání a rozpravě:
1) bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva přednesenou starostkou obce
2) bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2017 a stav na účtu k 11.12.2017
3) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Stolany na roky 2018-2020
4) schvaluje na základě doporučení finančního výboru rozpočet na rok 2018 v příjmech ve výši
7020200,- Kč a ve výdajích ve výši 7020200,-Kč, financování celkem 417000,- Kč
5) bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2017
6) schvaluje dodatek č.7 smlouvy č. S/5000011/22500746/001/2012 na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu uzavřený mezi Obcí Stolany a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
provozovna Čáslav
7) schvaluje smlouvu o sdružených finančních prostředcích na nákup sportovního zařízení do
víceúčelové budovy uzavřenou mezi obcí Stolany a SK Stolany, z.s.
8) bere na vědomí investiční akce roku 2018
9) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace k POV MMR 2018
10) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018-2020
11) schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Stolany na rok 2018 s příspěvkem od obce Stolany na
neinvestiční náklady bude ve výši 670000,- Kč, ostatní výnosy 200000,- Kč, Výnosy celkem
870000,- Kč, náklady celkem 870000,- Kč. Ze státního rozpočtu budou výnosy ve výši 4737000,Kč a náklady ve výši 4737000,- Kč.

Ve Stolanech 15.12.2017

Ing. Petra Stará
starostka obce

Zdeněk Souček
místostarosta obce

