Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.20
ze dne 21.10.2013

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. 4/2013
4) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
5) Územní plán Žehuň
6) Informace k volbám do PS Parlamentu ČR
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: Z.Ševčík, J.Urbanová
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočtové opatření č.4/2013
Bylo vypracován návrh rozpočtové opatření č.4, který byl předložen zastupitelstvu ke
schválení.
Příjmy: 12 124 068 Kč
Výdaje: 11 309 641 Kč
Financování: 814 427 Kč
V rozpočtovém opatření č. 4 se především navyšovaly některé daňové příjmy a
zařazovala se položka 4111 s ÚZ 98071 neinv.přij.transfer na volby do Parlamentu
ČR, ve výdajích se zařazoval § 6114 volby do Parlamentu ČR s pol. 5021,5039,5173 a
5175 s ÚZ 98071, § 3399 pol. 5321 příspěvek obci Dobšice na slavnostní otevření
autobusových zastávek a navyšovaly se §§ 3314,3631,3639,5512 a 6171 s položkou
5154 el.energie, § 3399 pol.5492 dary obyvatelstvu.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
V roce 2012 byla realizována stavba Žehuň-kNN a demontáž venk.vedení NN pro
rybářské sádky , jež se dotkla i části obecního pozemku par.č. 725/1.Z tohoto důvodu
ČEZ Distribuce a.s.předložila smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem umístění
zařízení distribuční soustavy na výše uvedeném pozemku , jakož i strpět další zákonná
omezení s tím spojená za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

Záměr obce o zřízení věcného břemene na části obecního 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.
5) Územní plán Žehuň
Návrh územního plánu obce je od 4.10.-13.11.2013 vystaven k veřejnému nahlédnutí
u MěÚ Kolín i na OÚ v Žehuni v úředních dnech, námitky k ÚP mohou podávat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení.
Zahájení řízení a konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP
Žehuň se uskuteční 6.11.2013 od 15 hodin v zasedací místnosti v čp.11 v Žehuni.
6) Informace k volbám do PS Parlamentu ČR
Volby do PS Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličské průkazy se
vydávají již pouze do středy 23.října a jen na základě žádosti pro osobní předání.
V současné době jsou voličům dodávány hlasovací lístky do poštovních schránek.
7) Různé
Smlouva o zřízení věcného břemene reg.č. 13/1640/KH/Ku/VB
Krajská správa a údržba silnic Střed.kraje zaslala výše uvedenou smlouvu spočívající
k oprávnění obce Žehuň zřídit a provozovat na části pozemku par.č. 740/1v silnici
III/32815 v k.ú. Žehuň kanalizaci , včetně příslušenství, právu vstupovat a vjíždět na
pozemek v souvislosti se zřízením , rekonstrukcemi, opravami a provozováním
distribuční soustavy.
Jednorázová úhrada ve výši 9 327 Kč včetně DPH byla uhrazena 6.6.2013.
Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku
Na základě úspěšného projektu „Autobusové zastávky jako venkovní expozice
turistické destinace“ z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko se
uskuteční v sobotu 26.října 2013 slavnostní otevření autobusových zastávek u
zastávky v Dobšicích. Nové zastávky se nacházejí v obcích Žehuň , Dobšice a
Opolánky, mezi kterými bude jezdit bezplatně vláček.
Dle dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku obec Žehuň poskytne ze svého
rozpočtu obci Dobšice 2000 Kč na výše uvedenou akci.
ZŠ Žehuň
Do 1 třídy nastoupilo ve školním roce 2013/2014 6 prvňáčků, každý rok obec dává
prvňáčkům, kteří nastoupili do ZŠ Žehuň finanční příspěvek i letos je dán návrh a to
1200 Kč pro každého prvňáčka.
Vítání nových občánků obce
Od října 2012 do září 2013 se narodilo 6 miminek, každý rok při vítání občánků se
mimo drobných dárečků dávala vkladní knížka s vkladem 500 Kč, letos je dán návrh
dát rodičům finanční příspěvek ve výši 500 Kč.
Fondy Středočeského kraje
Starosta seznámil přítomné o vyhlášených Fondech Středočeského kraje pro rok 2014.
Žádosti o dotace se podávají od 4.11.- do 20.12.2013.

Mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Bude proveden v sobotu 16.11.2013 od 8.45 hodin – 9.45 hodin na sběrném místě za
hřbitovem firmou SOP Přelouč a.s., která požaduje zajištění dohledu a výpomoci ze
strany obecního úřadu.
ZŠ a MŠ Žehuň
Byly předloženy zprávy o revizích kotelen v ZŠ a MŠ a zahradního zařízení v MŠ, při
kterých byly zjištěny závady.Vedení PO požaduje spolupráci obce při odstraňování
zjištěných závad.
Projekt „Vesničko má, počítačová…“
Dne 28.8. se konala v Polních Chrčicích konference k projektu Vesničko má
počítačová. Projekt byl realizován OÚ v Polních Chrčicích a financován z prostředků
ESF a MŠMT. Jedná se o výukový seminář počítačové gramotnosti zaměřený na
obyvatele malých obcí do 2000 obyvatel a věkovou skupinu 40 a více let. Obec Polní
Chrčice má k dispozici mobilní vybavení pro počítačovou učebnu, e-learningový kurz
a lektora. Ve třech úrovních lišících se cenou a požadavky na prostory pro školení
nabízí toto školení jako hotový produkt také okolním obcím. Kurz trvá dva týdny.
V nejbližší době budeme zjišťovat zájem občanů o takovýto kurz, který bychom
v případě kladné odezvy rádi zprostředkovali.
7)

Diskuse

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 20
ze dne 21.10.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
39/2013

ověřovatelé zápisu: Z.Ševčíka, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel 2

40/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 21.10.2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

41/2013

rozpočtové opatření č.4/2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti

0

zdržel 0

42/2013

uzavřít smlouvu o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce a.s. na části
obecního pozemku par.č.725/1 v k.ú.Žehuň za jednorázovou náhradu 1000 Kč
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

43/2013

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene reg.č. 13/1640/KH/Ku/VB
s Krajskou správou a údržbou silnic Střed.kraje jako vlastníkem silnice
III/32815 v k.ú. Žehuň
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

44/2013

neinvestiční příspěvek ve výši 2000 Kč obci Dobšice na slavnostní otevření
autobusových zastávek
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

45/2013

finanční příspěvek 1200 Kč pro každého prvňáčka, který navštěvuje ZŠ v
Žehuni
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

46/2013

finanční příspěvek 500 Kč pro každého nového občánka obce
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

b e r e n a v ě d o m í:
-

zahájení řízení a konání veřejného projednání ÚP obce
informace k volbám do PS Parlamentu ČR
vyhlášení Fondů Střed.kraje pro rok 2014
mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
závady zjištěné při revizích v kotelnách ZŠ a MŠ a na zahrad. zařízení v MŠ

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

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

……………………………………………..
Z.Ševčík, J.Urbanová – ověřovatelé zápisu

