Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 10
ze dne 27.2.2012
Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Z.Ševčík, J.Urbanová, Ing.O.Jedlička, O.Heřmanský
Omluven: Ing.V.Dubský
Občané: dle prezenční listiny

PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č. 7/2011
4) Inventarizace majetku za rok 2011
5) Rozpočtové opatření č.1/2012
6) Smlouva o dílo č.01/2012
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. 7/2011
K 31.12.2011 byla provedena konečná úprava rozpočtu, ke které byla pověřena účetní
M.Ševčíková usnesením č. 82/2011.
Příjmy: 9 515 621,80 Kč Výdaje: 6 683 399,80 Kč Financování: 2 832 213 Kč
4) Inventarizace majetku za rok 2011
Na základě plánu inventur byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku,
závazků a pohledávek k datu 31.12.2011 inventarizační komisí ve složení
Ing.V.Dubský, J.Urbanová, O.Heřmanský, která byla zahájena 27.12.2011 a ukončena
30.1.2012 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. 1/2012
Středočeský kraj zaslal schválenou výši dotace ze SR na částku 132 700 Kč, z toho je
64 100 Kč příspěvek na školství a 68 600 Kč příspěvek na státní správu, z tohoto
důvodu dojde k navýšení položky 4112 o částku 47 700 Kč, ve výdajích došlo
k úpravám dle skutečného čerpání.
Příjmy: 7 777 804 Kč,
Výdaje: 6 963 945 Kč,
Financování: 813 859 Kč

6) Smlouva o dílo č.01/2012
Ing.arch. Milan Vojtěch předložil smlouvu o dílo na zpracování územního plánu
Žehuň za cenu 202 800 Kč včetně DPH.
7) Různé
Ples obcí se uskuteční 17.3.2012 v kulturním domě na Hradčanech, obec musí
zakoupit ceny do tomboly a dále sehnat sponzorské dary od místních podnikatelů.
Obecní úřad obdržel písemnou, ale i ústní stížnost na volně pobíhající psy
v obci.Majitelů psů budou písemně vyzváni, aby udělali taková opatření, aby
nedocházelo k volnému pobíhání psů, pokud nedojde k nápravě, bude celá záležitost
řešena v přestupkovém řízení.
Úřad práce Kolín zaslal nové formuláře na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a dále sdělil, že v letošním roce poskytne dotaci na
vytvoření 1 pracovního místa ve výši 8000 Kč měsíčně.Byl dán návrh na vytvoření 3
pracovních míst s nástupem od 1.4.2012.
8) Diskuse
Pan Rydel připomněl vyvrácené patníky a přetržené lano na hrázi Žehuňského
rybníka, ke kterým došlo při autonehodě v létě 2010 a dále na zarostlou hráz podél
silnice.
Pan R.Král upozornil na nevyhovující povrchy některých komunikací, které byly
dotčeny výstavbou kanalizace, dále na množící se černé skládky okolo polní asfaltové
cesty ze Žehuně do Choťovic.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 10
ze dne 27.2.2012
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
1/2012

ověřovatelé zápisu: Z.Ševčíka, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0
zdržel 0

2/2012

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 27.2.2012
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

3/2012

konečnou úpravu rozpočtu č. 7, která byla provedena k 31.12.2011
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

4/2012

inventarizaci majetku za rok 2011
Výsledek hlasování: pro 6 proti

0

zdržel 0

rozpočtové opatření č.1/2012
Výsledek hlasování: pro 6 proti

0

zdržel 0

5/2012

6/2012

smlouvu o dílo č.01/2012 na zpracování ÚP obce Žehuň
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel 0

7/2012

nákup tomboly na ples obcí ve výši 1 500 Kč
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel

0

na vědomí:
-

stížnosti na volné pobíhání psů v obci
informace od ÚP Kolín
diskusní příspěvky občanů

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

………………………………
Ing.Karel Horák-starosta

………………………………………….
Z. Ševčík, J.Urbanová
Ověřovatelé zápisu

