Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.12
ze dne 13.8.2012
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. 3/2012
4) Informace k volbám do Zastupitelstva Střed.kraje
5) Různé
6) Diskuse
7) 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, J.Urbanová
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2012
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č.3.
Příjmy: 8 540 785 Kč,
Výdaje: 8 386 501 Kč,
Financování: 154 284 Kč
Především se zařazovaly příjmové i výdajové položky a navyšovaly některé výdajové
položky spojené s oslavami obce a dále se upravovaly některé rozpočtové příjmy a
výdaje dle skutečnosti.
4) Informace k volbám do Zastupitelstva Střed.kraje
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 13.října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin. Novelou volebního
zákona volič může požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu buď
písemnou žádostí nebo osobně na obecním úřadě, kde má trvalý pobyt.
5) Různé
Obecně závazná vyhláška
Na základě právního rozboru OZV č.2/2012 o místních poplatcích včetně přílohy č.1
OZV č.2/2012,který provedl odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra je v čl. 9 v příloze č.1 ve slově „ hřiště“ ( par.č. 48/1, 49/2,50) v rozporu s ust.
§ 4 odst. 1 a § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo vydat OZV č.3/2012, kde příloha č. 1 OZV č.2/2012 o místních poplatcích se
ruší a nahrazuje se přílohou s novým zněním, která je součástí této vyhlášky.Ostatní
ustanovení OZV č.2/2012 zůstávají beze změn.

Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Jiří Šoltys podal žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 725/1 v k.ú. Žehuň za účelem realizace stavby kabelové přípojky NN pro malou
vodní elektrárnu –bývalý mlýn čp. 2 a následně umožnit investorovi vstupovat na
uvedený pozemek za účelem zajištění provozu, oprav, údržby výše uvedené stavby.
Záměr obce o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 725/1 v k.ú. Žehuň byl dle
zákona o obcích řádně vyvěšen na úřední desce OÚ i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Zastupitelstvo projednalo žádost a navrhlo jako jednorázovou kompenzaci za umístění
předmětné stavby 1000 Kč.
Územní plán obce
Ing.arch. Milan Vojtěch zpracovává nový územní plán obce Žehuň, který je připraven
k veřejné diskusi.V září bude podána žádost na MěÚ v Kolíně, odboru územního
plánování na pořízení územního plánu obce.
Pronájem hrobových míst
Na základě výměru MF č. 01/2012 maximální nájemné za pronájem hrobových míst
činí pro naší obec 20 Kč/m2/rok, byly dány 2 návrhy 10Kč/m2/ rok a15 Kč/m2/rok.
Hasičská zbrojnice
Střecha u hasičské zbrojnice je v havarijním stavu, eternity jsou popraskané a při
deštích na několika místech zatéká a tím dochází k promáčení stropů. Proto je nutné
provést výměnu střešní krytiny, členové jednotky SDH jsou ochotni pomoci odborné
firmě při těchto pracích.
Žádost na umístění reklamního poutače
Pan T.Babiák žádá o povolení umístění reklamního poutače na oplocení obecního
pozemku par.č. 107/3 v k.ú. Žehuň.
Žádost o prodej části obecního pozemku
Pan P.Landsgesell podal žádost o prodej části obecního pozemku par.č. 725/1 v k.ú.
Žehuň před svou nemovitostí čp.188 za účelem stavby příjezdové plochy a
parkovacího stání.
Informace k připravovaným akcím
Paní J.Urbanová seznámila zastupitelé i přítomné občany s připravovanými akcemi:
Vítání nových občánků obce se uskuteční v sobotu 1.9. a na sobotu 15.9.je naplánován
výlet pro důchodce do pivovaru Velké Popovice.
6) Diskuse
Pan Rydel vznesl dotaz, zda obec nemůže provést nějaké opatření proti klíněnce
jírovcové, která každoročně napadá kaštany u rybníka.
Na dotaz mu bylo hned zodpovězeno, že kaštany nejsou na obecních pozemcích,
sběr listí je nutné odstranit i z těžko přístupných míst a opakovaně a postřiky, které se
musí aplikovat každoročně jsou poměrně drahé a jestliže se neošetří kaštany v širokém
okolí, hrozí, že škůdci přeletí na ošetřené stromy.
Dále pan Rydel upozornil na špatný stav střechy nad starou sběrnou mléka.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č. 12
ze dne 13.8.2012

Zastupitelstvo obce Žehuň
s c h v a l u j e:
ověřovatelé zápisu : Ing.V.Dubského, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro
5
proti 0

18/2012

zdržel 2

19/2012

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 13.8.2012
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

20/2012

rozpočtové opatření č.3/2012
Výsledek hlasování: pro
7

proti

0

zdržel 0

OZV č.3/2012
Výsledek hlasování: pro

proti

0

zdržel 0

21/2012

7

22/2012

schvaluje smlouvu o věcném břemeni na pozemku par.č. 725/1 v k.ú. Žehuň
za jednorázovou úplatu 1000 Kč
Výsledek hlasování: pro
5
proti 0
zdržel 2

23/2012

podat žádost na MěÚ v Kolíně, odboru územního plánování na pořízení
územního plánu obce Žehuň.
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

24/2012

pronájem hrobových míst
a) 10Kč/m2/ rok
Výsledek hlasování: pro
b) 15 Kč/m2/rok
Výsledek hlasování: pro

1

proti

6

zdržel 0

6

proti

1

zdržel 0

s opravou střechy na hasičské zbrojnici
Výsledek hlasování: pro
7
proti

0

zdržel 0

s o u h l a s í:
25/2012

s umístěním reklamního poutače na oplocení obecního pozemku par.č. 107/3
v k.ú. Žehuň za 600 Kč za rok
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel 0

26/2012

n a v ě d o m í:
-

informace ohledně voleb do Zastupitelstva Střed.kraje
žádost pana P.Landsgesella ohledně prodeje části obecního pozemku
připravované akce v měsíci září
špatný stav střechy nad sběrnou mléka

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

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

………………………………………………¨
Ing.V.Dubský, J.Urbanová
Ověřovatelé zápisu

