Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.14
ze dne 3.12.2012
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. 5/2012
4) Obecně závazná vyhláška č.4/2012
5) Smlouva mandátní na zajištění dopravní obslužnosti 2013
6) Příprava inventarizace majetku obce
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: J. Urbanová, O.Heřmanský
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č.5.
Příjmy: 8 789 891,20 Kč Výdaje: 8 857 152,20 Kč Financování: 67 261,- Kč
4) Obecně závazná vyhláška č.4 /2012
Novelou zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo obce se usneslo vydat novou OZV č.4/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.Novela zákona přinesla zásadní změny , byl rozšířen okruh
poplatníků, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, byla zavedena společná
odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku a obcím
bude umožněno pro účely řízení o místních poplatcích čerpat některé údaje ze
základního registru obyvatel, údaje z informačního systému cizinců a údaje
z informačního systému evidence obyvatel.
Byly dány 2 návrhy na zvýšení poplatku:
a) 700 Kč – stavby k rekreaci, 600 Kč – osoby s trvalým pobytem, 500 Kč- osoby s
s trvalým pobytem starší 80 let
b) 1000 Kč – stavby k rekreaci, 500 Kč – osoby s trvalým pobytem

5) Smlouva mandátní na zajištění dopravní obslužnosti 2013
Město Městec Králové předložilo smlouvu mandátní, ve které se zavazuje, že uzavře
s dopravci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013 a uhradí společně prokazatelné ztráty
dopravcům. Pro obec Žehuň činí prokazatelná ztráta pro rok 2013 částku 63 150 Kč tj.
421 obyvatel á 150 Kč.
6) Příprava inventarizace majetku obce
Starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení : předseda Ing.V. Dubský,
členové – J.Urbanová, O.Heřmanský, kteří musí být proškoleni nejpozději do
31.12.2012.
7) Různé
Společnost SOP Přelouč a.s. předložila dodatek č. 1/2013 k smlouvě č.111/02 o
odvozu odpadu včetně přílohy č.1/2013 k smlouvě č.111/02 o odvozu odpadu.
Manažérka MAS Zálabí oznámila, že se blíží nové programové období 2014 – 2020 a
je zapotřebí vytvořit novou Integrovanou strategii území, kterou lze finančně zajistit
prostřednictvím výzvy pro nově vznikající a nepodpořené MAS z osy III.4.1.Proto je
zapotřebí souhlas se zahrnutím obce do územní působnosti O.s. Zálabí, místní akční
skupiny a dále souhlas s přípravou Integrované strategie území na svém území.
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ a
ŠJ Žehuň za I.pololetí 2012, které bylo vypracováno na základě předložených příjmů a
výdajů, při počtu 22 žáků činí náklady na 1 žáka 9 638 Kč.
Odbor finanční kontroly Střed.kraje provedl 14.11.2012 dílčí přezkoumání hospodaření obce Žehuň za rok 2012, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8) Diskuse

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č. 14
ze dne 3.12. 2012

Zastupitelstvo obce Žehuň
s c h v a l u j e:
42/2012

ověřovatelé zápisu: J.Urbanovou, O.Heřmanského
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel 2

43/2012

navržený program zasedání zastupitelstva obce Žehuň z 3.12.2012
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

44/2012

rozpočtové opatření č. 5/2012
Výsledek hlasování: pro 7

proti

0

zdržel 0

45/2012

OZV č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování:
návrh a)
pro 5
proti 1
zdržel 1
návrh b)
pro 1
proti 5
zdržel 1

46/2012

smlouvu mandátní na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2013 s městem
Městec Králové
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

47/2012

dodatek č. 1/2013 k smlouvě č.111/02 o odvozu odpadu včetně přílohy č.
1/2013 k smlouvě č. 111/02 o odvozu odpadu
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

s o u h l a s í:
48/2012

se zahrnutím obce Žehuň do územní působnosti O.s. Zálabí, místní akční
skupiny a souhlasí s přípravou Integrované strategie území na svém území
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

49/2012

s vyúčtováním neinvestičních nákladů ZŠ Žehuň za I.pololetí 2012
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

b e r e n a v ě d o m í:
-

jmenování inventarizační komise
dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

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

………………………………
Ing.Karel Horák-starosta

……………………………………….
J.Urbanová, O.Heřmanský
Ověřovatelé zápisu

