U s n e s e n í č. 10
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 15.12.2011 v suterénu Obecního úřadu.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program a ověřovatelé zápisu Luděk Vavrys a Mgr. Petr Borák.
2. rozpočtové opatření č. 7/2011
1/ Dotace z ÚP
Příjem
231 40 - 4116
Výdej
231 40 3745 5011

77 000,77 000,-

/UZ 13101/
/UZ 13101/

Příjem

231 40 - 4116
31 000,/UZ 33513234/
231 40 - 4116
5 000,/UZ 33113234/
Výdej
231 40 3745 5011
31 000,/UZ 33513234/
231 40 3745 5011
5 000,/UZ 33113234/
2/ Změny v paragrafech
Příjmy
231 40 3612 2132
15 000,bytové hospodářství nájmy
231 40 3639 3122
20 000,příjmy na ZTV
231 40 3723 2111
15 000,prodej železa
231 40 4351 2111
48 000,služby DCHB
231 40 4351 2132
20 000,nájmy DCHB
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
118 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje
231 40 3322 5171
5 000,kulturní památky
231 40 3412 5139
5 000,NM SH
231 40 3412 5169
20 000,služby SH
231 40 3723 5169
70 000,kontejnery
231 40 6409 5229
18 000,dar. smlouva ZŠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
118 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------3/Změna
231 40 1031 5139
-80 000,lesy materiál
231 40 1031 5169
-104 000,lesy služby
231 40 1031 5171
-30 000,lesy opravy
231 40 3631 5171
214 000,doplatek VO
----------------------------------------------------------------------------------------------0
4/ Přijaté pojistné plnění ZŠ
231 40 3113 2322
119 000,231 40 3113 5171
119 000,-

3. pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 s tím, že běžné příjmy a výdaje roku 2012
nepřekročí 2/12 z celkových skutečných příjmů a výdajů roku 2011, investiční příjmy a
výdaje roku 2012 nepřekročí 2/12 investičních příjmů a výdajů roku 2011. Rozpočtové
provizorium schválené v tomto znění platí až do doby schválení řádného rozpočtu Obce
Bánov na rok 2012. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 2012 po jeho schválení.
4. delegování pravomoci na starostu obce Bánov provádět rozpočtová opatření od 16.12.2011
do 31.12.2011.
ZO pověřuje paní Martinu Wampulovou – účetní po dobu od 16.12. do 31.12. 2011
k provádění rozpočtových opatření a vyslovuje předběžný souhlas s prováděnými
změnami.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).

2. str
5. OZV obce Bánov č. 1/2011 - Požární řád obce podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně a podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
6. prodloužení splatnosti poskytnuté bezúročné půjčky pro FC Bánov a Hútek o.s. ze dne
1.6.2011 a to do 31.3.2012.
7. souhlas s tábořením a stavbou dočasné lehké demontovatelné dřevěné stavby pro turistický
oddíl mládeže Otrokovice na pozemku č 6260 a 6268 k.ú.Bánov , který je ve vlastnictví
obce Bánov, uzavření nájemní smlouvy od 1.1.2012 na dobu určitou jeden rok.
8. veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov podle §63
odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, cena za každý provedený
úkon ve výši 50 Kč
9. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Stav Šimanský, s.r.o., povinný, Obec Bánov,
oprávněný, ŘSD ČR, investor stavby , věcné břemeno spočívá v právu umístění stavby
„I/50 Bánov, bezpečnostní opatření“, konkrétně SO 400 Veřejné osvětlení a vstup na
pozemek za účelem provádění údržby a oprav, věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
10. pronájem obecních pozemků fi ZEAS Bánov, a.s. se sídlem Bánov č. 676
k zemědělské činnosti dle přiloženého seznamu. Orná půda 900,- Kč/ha, trvalý travní
porost 500,- Kč/ha a zpevněná plocha hnojiště 3,75 Kč/m2. Uzavření nájmu na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.
11. pronájem obecních pozemků fi LUKROM plus s.r.o. se sídlem Lípa 81
k zemědělské činnosti dle přiloženého seznamu. Orná půda 900,- Kč/ha, trvalý travní
porost 500,- Kč/ha. Uzavření nájmu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.
II. Zastupitelstvo obce ukládá
1. starostovi obce, aby soudu navrhl zproštění obce Bánov funkce opatrovníka
v soudním řízení mezi Josefem Beníčkem a Společností singularistů v Bánově, a aby
opatrovníkem jmenoval některého z advokátů zapsaných u zdejšího soudu v seznamu
advokátů. Starosta je dále povinen tento návrh soudu řádně odůvodnit.
III. Zastupitelstvo obce odkládá
1. Vyjádření se k prodeji pozemků 7113, 7114, 6925 a 6926 na základě žádosti o
majetkoprávní vypořádání pozemků s firmou Supro, s.r.o., Uherský Brod, v areálu
Letiště Bánov. Firma Supro, s.r.o. je vlastníkem stavby letiště, Obec Bánov je
vlastníkem pozemku pod letištěm. Vzhledem ke zpracovávanému novému územnímu
plánu, do kterého nebylo zaneseno rozšíření plochy pro letecký provoz na základě
usnesení zastupitelstva ze dne 28.4.2011, a vzhledem k nejasnosti povolování změn
v novém územním plánu ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, není možné
přesně specifikovat podmínky prodeje a tím přislíbit vlastní prodej požadovaných
pozemků, který je ze strany firmy Supro podmíněn změnou územního plánu. Současně
požadujeme uzavření nájemní smlouvy z titulu vlastníka pozemku pod letištěm.

......................................................
Mgr. Zbyněk Král
starosta obce

...........................................................
Ing. Marie Fremlová
místostarosta obce

