Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.16
ze dne 11.2.2013

Poslanci: Ing.K.Horák, Ing.V.Dubský Z.Ševčík, J.Urbanová, Ing.O.Jedlička, O.Heřmanský
Omluven: J.Podval
Občané: dle prezenční listiny

PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.7/2012
4) Inventarizace majetku za rok 2012
5) Rozpočtové opatření č.1/2013
6) Smlouva o výpůjčce č.3/2013
7) Různé
8) Diskuse
9) 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. 7/2012
K 31.12.2012 byla provedena konečná úprava rozpočtu, ke které byla pověřena účetní
M.Ševčíková usnesením č. 59/2012.
Příjmy: 8 944 381,20 Kč Výdaje: 8 824 470,20 Kč Financování: 119 911 Kč
4) Inventarizace majetku za rok 2012
Na základě plánu inventur byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku,
závazků a pohledávek k datu 31.12.2012 inventarizační komisí ve složení
Ing.V.Dubský, J.Urbanová, O.Heřmanský, která byla zahájena 2.1.2013 a ukončena
31.1.2013 sestavením inventarizační zprávy. Inventarizační komisi byly předloženy
inventurní soupisy skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek k provedení
fyzických i dokladových inventur včetně návrhu na vyřazení některého majetku.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2013
Středočeský kraj zaslal schválenou výši dotace ze SR na částku 62 100 Kč, která je
určena na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek na

školství není v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
daní od 1.1.2013 již součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí.
Středočeský kraj dále zaslal zálohu dotace ze SR ve výši 24 000 Kč na výdaje
spojené s konáním volby prezidenta.
Příjmy: 4 636 100 Kč,
Výdaje: 3 678 163 Kč,
Financování: 957 937 Kč
6) Smlouva o výpůjčce č.3/2013
Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. zastoupené Ing.Milošem Peterou předložily
smlouvu o výpůjčce ohledně bezúplatného provozování
„Kanalizace Žehuňodkanalizování zbytku obce“ v délce 898,24 m ve své režii dle ustanovení § 659 a
násl. Občanského zákona o výpůjčce do doby, než dojde k navýšení základního
kapitálu v akciové společnosti.
7) Různé
Majitelé nemovitosti čp.136 v Žehuni(budova OÚ) Giovanni Kinský dal Borgo a Judr.
Pio Kinský dal Borgo předložili kupní smlouvu na výše uvedenou nemovitost za
kupní cenu 590 000 Kč s tím, že I.splátka ve výši 200 000 Kč bude uhrazena do
10.3.2013, II.splátka ve výši 200 000 Kč do 10.3.2014 a III.splátka ve výši 190 000 Kč
do 10.3.2015 s tím, že po úhradě I.splátky bude podán návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Obec Žehuň bude vypisovat výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Zateplení Základní a Mateřské školy v Žehuni čp.80.
K otevírání obálek s nabídkami musí být určena 5 členná komise pro výběrové řízení
včetně 5 náhradníků.
ZŠ a MŠ Žehuň podala žádost o finanční příspěvek pro děti z naší obce na školu
v přírodě, která se uskuteční v týdnu od 17.6 – 21.6.2013, jedná se o 10 dětí.
Ministerstvo kultury sdělilo, že ke dni 28.3.2013 končí platnost smlouvy mezi spol.
Telefonica Czech Republic a.s. a Ministerstvem kultury, na jejímž základě byly
hrazeny poplatky za připojení obecní knihovny k internetu. Na základě konzultace
s knihovnicí, která sdělila,že během dvou posledních let nebyl žádný zájem o přístup
na internet ze strany občanů, byl dán návrh zrušit v knihovně internet a občanům, kteří
by projevili zájem o informace z internetu , mohou využít internet na obecním úřadě.
Ples obcí se uskuteční 30. 3.2013 v kulturním domě na Hradčanech, obec musí
nakoupit ceny do tomboly a dále sehnat sponzorské daty od místních podnikatelů.
Novela zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účinná od počátku roku
2013 přináší obcím novou povinnost zřídit nejdéle do 31.3.2013 účty u ČNB
v případě příjmu dotací ( např. příspěvek na výkon státní správy, dotací na volby
apod.) a návratných finančních výpomocí ze SR, státních fondů, Národního fondu.V
případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich podle zákona o RUD má obec
možnost převod těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat
dosavadní systém převodu prostředků na stávající účet u své banky.
25. ledna 2013 došlo k požáru RD čp.16 paní Olgy Sobotkové, při kterém došlo k
poničení obytných místností, zejména elektroinstalace, topení atd. Z těchto důvodů
není nemovitost obyvatelná a proto obec poskytla výše uvedené byt na zdravotním

středisku na dobu nezbytně nutnou než bude dána nemovitost do obyvatelného stavu.
Byl dán návrh na poskytnutí bytu zdarma po dobu 6 měsíců.
Starosta informoval zastupitelé, že starosta obce Dobšice žádá o písemný souhlas
ohledně připojení obce Dobšice na ČOV Žehuň.
Starosta seznámil zastupitelé, že obec obdržela 4 žádosti na veřejně prospěšné práce.
Úřad práce v Kolíně zatím nesdělil podmínky pro rok 2013.
8) Diskuse
Paní Tvrdíková upozornila na upadlou ceduli „ Chráněný strom“ u dubu u sádek.
Dále se rozpoutala velká diskuse jak ze strany zastupitelů, tak i ze strany občanů
ohledně Žehuňského zpravodaje, jeho vydávání, roznášení do schránek občanů,
zpoplatnění, kvality příspěvků, atd.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 16
ze dne 11.2.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
1/2013

ověřovatelé zápisu: Ing.V.Dubského, O.Heřmanského
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0
zdržel 2

2/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 11.2.2013
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

3/2013

konečnou úpravu rozpočtu č.7, která byla provedena k 31.12.2012
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

4/2013

inventarizaci majetku za rok 2012
Výsledek hlasování: pro 5 proti

0

zdržel 1

rozpočtové opatření č.1/2013
Výsledek hlasování: pro 6 proti

0

zdržel 0

smlouvu o výpůjčce č.3/2013
Výsledek hlasování: pro 6 proti

0

zdržel 0

5/2013

6/2013

7/2013

koupi nemovitosti čp.136 za kupní cenu 590 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

8/2013

5 člennou komisi pro výběrové řízení na akci „Zateplení Základní a Mateřské
školy v Žehuni čp.80 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 6 proti 0
zdržel 0

9/2013

finanční příspěvek ve výši 1000 Kč /1 žák z obce Žehuň na školu v přírodě
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

10/2013

nákup tomboly na ples obcí ve výši 1500 Kč
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

s o u h l a s í:
11/2013

se zrušením internetu v Obecní knihovně v Žehuni od 29.3.2013
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

12/2013

s poskytnutím bytu na zdravotním středisku paní O.Sobotkové na 6 měsíců
zdarma
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

13/2013

se zpoplatněním Žehuňského zpravodaje za 5 Kč
Výsledek hlasování: pro 5 proti 1
zdržel 0

p o v ě ř u j e:
14/2013

starostu a místostarostu jednat o podmínkách připojení kanalizace obce
Dobšice na ČOV Žehuň
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

bere na vědomí:
-

zřízení účtu u ČNB
informace ohledně VPP

……………………………….
Jiří Podval-místostarosta

…………………………………..
Ing.Karel Horák-starosta

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

