Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13
ze dne 29.10. 2012
Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová
O.Heřmanský
Občané: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č. 4/2012
4) Prodej části obecního pozemku par.č. 725/1
5) Směnná smlouva s obcí Hradčany
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. O. Jedlička, Z.Ševčík
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č.4.
Příjmy: 8 631 171 Kč,
Výdaje: 8 593 293 Kč,
Financování: 37 878 Kč
V rozpočtovém opatření č.4 se zařazovala příjmová položka 4111 neinv. přijatý
transfer ze SR na volby do zastupitelstev krajů zároveň i výdajové položky spojené
s volbami, dále se navyšoval § 5512 položka 5171 z důvodu opravy střechy na
hasičské zbrojnici a upravovaly se některé příjmové i výdajové položky dle
skutečnosti.
4) Prodej části obecního pozemku par.č. 725/1
Pan Petr Landsgesell podal žádost o prodej části obecního pozemku č.725/1 v k.ú.
Žehuň za účelem vybudování příjezdové plochy a parkovacího stání před svou
nemovitostí čp. 188.
Záměr obce prodat část výše uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn dle zákona na
úřední desce OÚ a zároveň byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálková přístup.
Před schválením prodeje se zástupci obce sešli se žadatelem na místě samém, kde
dohodli předběžné hranice. Dále bylo dohodnuto, že veškeré náklady související
s odkupem pozemku hradí kupující.
5) Směnná smlouva s obcí Hradčany
Obec Hradčany předložila návrh směnné smlouvy, jejíž předmětem je směna pozemků
ve vlastnictví obce Žehuň / pozemky par.č. 390, par.č. 494, par.č. 519, par.č. 538 a
par.č. 539 ostatní komunikace/, vše v k.ú. Hradčany za pozemky ve vlastnictví obce

Hradčany / par.č. 172 a par.č. 154 zemědělské pozemky/ , též v k.ú. Hradčany.
Směnou pozemků budou obě strany zcela vyrovnány a nesjednávají s ohledem na
charakter pozemků a své potřeby , které směnu vyvolaly, žádný doplatek kterékoliv
z nich.
Záměr obce směnit pozemky byl řádně vyvěšen dle zákona na úřední desce OÚ a
zároveň byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6) Různé
Český včelařský svaz Městec Králové podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2013 na svoji činnost.
Základní škola Žehuň je místem k odkládání papíru, oprávněnou osobou ke sběru
papíru byla navržena paní Petra Nováková.
Vedení ZŠ a MŠ Žehuň podalo žádost ohledně informace týkající se počtu členů
školské rady. Obec jako zřizovatel dle §167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zřizuje školskou radu a zároveň stanoví počet členů a volební řád.
Byl dán návrh na 3 člennou školskou radu a zástupcem za zřizovatele byl navržen pan
J.Podval.
ZŠ a MŠ Žehuň požádala o finanční příspěvek na akci v rámci programu „ Prevence
sociálněpatologických jevů“,který se uskuteční 21.11.2012, cena tohoto programu je
3 500 Kč. Bylo navrženo, že obec přispěje na tento program poměrnou částkou dle
počtu žáků z obce Žehuň.
Do 1 třídy ZŠ v Žehuni ve školním roce 2012/2013 nastoupilo 7 žáků, každoročně se
prvňáčkům přispívá 1000 Kč i letos byl dán návrh na tento příspěvek.
Kanalizace
Příspěvek na kanalizační řád a ČOV neuhradilo 11 majitelů nemovitostí, kteří budou
písemně upozorněni s uvedením konečného termínu úhrady, návrh 30.12.2012.
Dále jsou majitelé nemovitosti, kteří výše uvedený příspěvek mají uhrazen, ale
prozatím nejsou připojeny na kanalizační řád a ČOV, navržen termín připojení
do 30.6.2013.
Společnost Level a.s. žádá o stanovisko k územní studii „Dobšice –lokalita Z4“ u
dálnice D11 , která obsahuje urbanistické a architektonické řešení a další náležitosti
území, na kterém bude umístěn areál sestavující se z čerpací stanice, fast foodu,
logistického centra a dalších objektů, investorem je společnost Araldo s r.o. Kolín.
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín jako pořizovatel
územního plánu oznámil, že návrh zadání ÚP Žehuň je vystaven od 26.10. –
26.11.2012 k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a na OÚ Žehuň v pracovní dny,
připomínky může každý uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení.
Mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 10.11.
2012 od 8.45 – 9.45 hodin na sběrném místě za hřbitovem.
Stavební suť je možné odkládat v omezeném množství a za určitých podmínek na
sběrné místo, bude vedena řádná evidence.

Starosta informoval o přípravě smlouvy na komplexní zpracování žádosti o poskytnutí
dotace na obnovitelné zdroje energie - Zelená úsporám 2 na objekty ZŠ a MŠ a
zdravotní středisko.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č. 13
ze dne 29.10.2012

Zastupitelstvo obce Žehuň
s c h v a l u j e:
27/2012

ověřovatelé zápisu : Ing.O.Jedličku, Z.Ševčíka
Výsledek hlasování: pro
5
proti 0

zdržel 2

28/2012

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 29.10.2012
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

29/2012

rozpočtové opatření č.4/2012
Výsledek hlasování: pro
7

proti

0

zdržel 0

30/2012

prodej části obecního pozemku par.č. 725/1 v k.ú. Žehuň dle dohodnutých
podmínek za cenu 35Kč/m2
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

31/2012

uzavřít směnnou smlouvu s obcí Hradčany
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0

zdržel 0

32/2012

finanční příspěvek ve výši 1000 Kč pro Český včelařský svaz Městec Králové
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

33/2012

ZŠ Žehuň místem k odkládání papíru a oprávněnou osobu paní P.Novákovou
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

34/2012

3 člennou školskou radu a za zřizovatele jmenuje pana J.Podvala
Výsledek hlasování: pro
6
proti 0
zdržel 1

35/2012

volební řád školské rady s účinností od 1.11.2012
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0

zdržel 0

36/2012

finanční příspěvek na program „ Prevence sociálněpatologických jevů“ ve výši
1 485 Kč /11 žáků á 135 Kč/
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

37/2012

finanční příspěvek ve výši 1000 Kč pro každého prvňáčka, který navštěvuje
ZŠ v Žehuni
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

souhlasí:
38/2012

s konečným termínem úhrady příspěvku na kanalizační řád a ČOV 30.12.2012
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

39/2012

s termínem připojení na kanalizační řád obce a ČOV 30.6.2013
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

40/2012

s územní studií „Dobšice –lokalita Z4“ u dálnice D11 a nemá k ní žádných
připomínek
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

pověřuje:
pověřuje starostu a místostarostu k přípravě a podpisu smlouvy na dotaci na
obnovitelné zdroje energie – Zelená úsporám 2
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

41/2012

bere na vědomí:
-

návrh zadání územního plánu Žehuň
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

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

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

…………………………………………..
Ing.O.Jedlička, Z.Ševčík
Ověřovatelé zápisu

