Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.18
ze dne 10.7. 2013

Poslanci: Ing.K.Horák,J.Podval, Ing.V.Dubský Z.Ševčík, J.Urbanová, Ing.O.Jedlička,
O.Heřmanský
Občané: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.3/2013
4) Zateplení budov MŠ a zdravotního střediska
5) Návrh smlouvy o poskytování služeb
6) Různé
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
Starosta Ing.K.Horák přivítal všechny přítomné, členy zastupitelstva i občany na
zasedání zastupitelstva obce.
Jako ověřovatelé byli navrženi: Ing.V.Dubský, O. Heřmanský
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočtové opatření č.3/2013
Finanční výbor vypracoval a předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového
opatření č.3 ke schválení.
Příjmy: 11 507 858 Kč
Výdaje: 10 868 432 Kč
Financování: 639 426 Kč
V tomto rozpočtovém opatření se zařazovala na příjmové straně především položka
4213 investiční přijatý transfer ze SFŽP a na výdajové straně se navyšoval § 3639
položka 6121 zateplení budov MŠ a zdravotního střediska dále došlo k drobným
úpravám v některých rozpočtových příjmech i výdajích.
4) Zateplení budov MŠ a zdravotního střediska
Na akci „ Zateplení Základní a Mateřské školy v Žehuni čp.80“ se připravuje
výběrové řízení.
Obec obdržela od Ministerstva ŽP registrační list na akci „ Zateplení Zdravotního
střediska“, v co nejkratší době by měla obec ještě obdržet rozhodnutí o poskytnutí
podpory na spolufinancování výše uvedené akce z prostředků SFŽP. Na tuto akci
musí být navržena a schválena komise pro výběrové řízení.

5) Návrh smlouvy o poskytování služeb
Firma Medios Městec Králové s r.o., která již od roku 2004 na základě mandátní
smlouvy provádí údržbu veřejného osvětlení v obci, předložila návrh nové smlouvy o
poskytování služeb v oblasti přenesené správy veřejného osvětlení.Předmětem
smlouvy zůstává i nadále provoz, údržba a obnova VO a nově nákup elektrické
energie jménem společnosti na principu nejvýhodnější sazby z hlediska času a doby
odběru.
6) Různé
Obec obdržela oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou ve věci projednání
obnovy řízení – schválení manipulačního řádu vodního díla Jez na Zbrani na Cidlině.
Zastupitelstvo se s celou záležitostí seznámilo a své stanovisko bude do stanoveného
termínu podáno Odboru ŽP a zemědělství při MěÚ Kolín.
Pan K.Běla podal žádost o pronájem části obecního pozemku před hostincem U
Kvasničků za účelem poskytování občerstvení. Prozatím mu bylo písemně sděleno, že
mu může být výše uvedený pozemek pronajat až po kladných vyjádřeních Odboru
dopravy MěÚ Kolín a Dopravního inspektorátu Nymburk a následně po naplnění
zákona o obcích ze strany obce.
7) Diskuse
Pan V.Dubský měl 2 diskusní příspěvky, v jednom upozornil na rozmnožující se
parkování osobních automobilů na zelených plochách veřejných prostranství a
navrhoval připravit obecně závaznou vyhlášku. Druhý příspěvek byl zaměřen na
chátrající obecní objekt ŠJ čp.100 a navrhoval řešit tuto situaci společně se stavebním
úřadem demolicí na základě demoličního výměru.
Pan D.Kvasnička požadoval provést ořez větví nad jejich rodinnou hrobkou na
místním hřbitově.
Pan J.Dej vznesl dotaz, zda při výstavbě hlavního kanalizačního řadu před bytovým
domem čp.64 nedošlo k porušení melioračního potrubí /drenáží/.Po červnových
deštích se v jeho sklípku na ovoce objevila spodní voda.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 18
ze dne 10.7. 2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
27/2013

ověřovatelé zápisu: Ing.V.Dubského, O.Heřmanského
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel 2

28/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 10.7.2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

29/2013

rozpočtové opatření č.3/2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti

30/2013

0

zdržel 0

5 člennou komisi pro výběrové řízení na akci „ Zateplení Zdravotního
střediska“ ve složení Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, M.Kousal,
J.Soldátová
náhradníci: J.Urbanová, Z:Ševčík, Ing.O.Jedlička, P.Kalousová,D.Kout
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

s o u h l a s í:
31/2013

s uzavřením smlouvu s firmou Medios Městec Králové s r.o. o poskytování
služeb v oblasti přenesené správy veřejného osvětlení
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

32/2013

se zasláním stanoviska ohledně schválení manipulačního řádu vodního díla
Jez na Zbrani na Cidlině
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

b e r e n a v ě d o m í:
-

informace ohledně zateplení budov MŠ a zdravotního střediska
žádost pana Běly o pronájmu části obecního pozemku
diskusní příspěvky občanů

…………………………………
Jiří Podval – místostarosta

…………………………….
Ing.Karel Horák-starosta

……………………………………………
Ing.V.Dubský, O.Heřmanský
Ověřovatelé zápisu

