Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 11
ze dne 14.5.2012
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) Závěrečný účet obce za rok 2011
4) Rozpočtové opatření č. 2/2012
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: O.Heřmanský, Ing.O. Jedlička
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, který byl
zveřejněn od 26.5.2011 na veřejné přístupné úřední desce obce a obsah úřední desky
obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2011 je zpráva o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011, kterou provedl odbor kontroly Středočeského kraje, při které nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, dále finanční vypořádání dotací a návratných finančních
výpomocí poskytnutým obcím, výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu, vše k datu 31.12.2011. Další součástí závěrečného
účtu obce je hospodaření PO ZŠ a MŠ Žehuň včetně všech výkazů k datu 31.12.2011.
4) Rozpočtové opatření č.2/2012
Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtového opatření č.2, který byl předložen
zastupitelstvu obce.
Příjmy: 8 353 505 Kč,
Výdaje: 7 586 406 Kč,
Financování: 767 099 Kč
Na příjmových položkách se zařazoval neinvestiční transfer pol. 4116 od Úřadu práce
Příbram, § 3399 pol.2111 příjmy z reklamních ploch, § 3399 pol.2321 přijaté peněžní
dary, § 6171 pol. 2322 přijaté pojistné náhrady, v rozpočtových výdajích §3745 pol.
5011,5031 a 5032 – výdaje spojené se mzdovými náklady VPP , § 2321 pol.5171
oprava dešťové kanalizace, ponižoval se § 2221 pol.5193 dopravní obslužnost,
v příjmech i výdajích se proúčtovala daň z příjmu právnických osob za obce a dále se
upravovali některé rozpočtové příjmy a výdaje dle skutečnosti.

5) Různé
Obecně závazné vyhlášky obce
19.12.2011 byla vydána nová OZV č.1/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Žehuň. Na základě právního rozboru, který
provedl odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, některá
ustanovení výše uvedené OZV nejsou v souladu se zákonem. Proto se zastupitelstvo
obce rozhodlo tuto vyhlášku zrušit a vydat novou OZV č. 1/2012, která byla
vypracována v souladu se zákonem.
S účinností od 1.1.2012 došlo ke změně zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
a ZoL a obce za provozování VHP v roce 2012 nemají oprávnění vybírat místní
poplatek, zastupitelstvo rozhodlo OZV č. 1/2010 zrušit a vydat novou OZV č. 2/2012
o místních poplatcích.
Prodej nemovitosti čp.5
Firma REMAX zajistila kupce na obecní nemovitost čp.5 za částku 660 000 Kč.
Pronájem lesních pozemků
Deblice lesy s r.o. předložily nájemní smlouvu o nájmu pozemků určených k plnění
lesa na celkovou výměru 14,56 ha s platností od 1.7.2012.Nájemce bude po dobu
platnosti smlouvy vykonávat odbornou správu, zajišťovat ochrannou službu na
pronajatých pozemcích a povede lesní hospodářskou evidenci.
Žádost obce Dobšice
Obec Dobšice požádala o uzavření smlouvy o připojení kanalizace Dobšice na ČOV
Žehuň.
Spolupráce při ochraně lokality par.č.279/2
Český svaz
ochránců přírody JARO Jaroměř
požádal obec o souhlas
k mozaikovitému pokosení travní hmoty na pozemku par.č. 279/2 –ovocný sad v k.ú.
Žehuň, následnému usušení a odvezení sena a to bez finanční náhrady.
Výrobna el.energie na střeše zemědělské budovy p.č.375/1
Obec obdržela od Stavebního úřadu v Městci Králové územně plánovací informaci o
podmínkách vydání územního souhlasu a ohlášení stavby výrobny elektrické energie
o výkonu do 100 kW na umístění fotovoltaických panelů na střeše zemědělské
budově p.č. 375/1 v k.ú. Žehuň.Jedna z podmínek k vydání územního souhlasu je
i souhlas obce.
Informace
SFŽP ČR sdělil, že žádost o podporu z prostředků Operačního programu ŽP na
zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80 byla 9.5.2012 akceptována a dále bude posouzena a
předložena k dalšímu řízení.
Odbor dopravy Středočeského kraje zaslal informaci o změně jízdního řádu linky
270036 Poděbrady-Žehuň-Hradčany s platností od 10.6.2012 – spoj č. 3 se stávajícím
odjezdem z Poděbrad v 10.40 hod. na čas odjezdu v 11.40 hod.

Medicentrum Amadeus s r.o. oznámilo, že s platností od 29. 5.2012 se mění úterní
ordinační hodiny ve Zdravotním středisku v Žehuni z původních 15.00 – 17.00 hodin
na 10.00 –12.00 hodin.
6) Diskuse
Paní Tvrdíková informovala všechny přítomné , že naší obec navštívil v pátek
11.5.2012 italský chodec GianLuca Ratta, který se svou fenkou Shirou chodí po
Evropě a chce se pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů, prozatím ušel 44 200
km.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.11
ze dne 14.5.2012

Zastupitelstvo obce Žehuň
schvaluje:
8/2012

ověřovatelé zápisu: O.Heřmanského, Ing.O.Jedličku
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel 2

9/2012

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 14.5.2012
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

10/2012

rozpočtové opatření č.2
Výsledek hlasování: pro 7

proti

0

zdržel 0

OZV č.1/2012 a OZV č.2/2012
Výsledek hlasování: pro 7

proti

0

zdržel 0

11/2012

12/2012

prodej obecní nemovitosti čp.5 za částku 660 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

13/2012

pronájem pozemků určených k plnění lesa o výměře 14,56 ha za cenu
45 000 Kč ročně s platností od 1.7.2012
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 1

14/2012

základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Jaro pokosení
travní hmoty na pozemku par.č. 279/2 v k.ú. Žehuň
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

souhlasí:
15/2012

po projednání závěrečného účtu obce za rok 2011 s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

16/2012

se stavbou výrobny elektrické energie na střeše zemědělské budovy
p.č. 375/1 v k.ú. Žehuň
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel 0

pověřuje:
17/2012

starostu a místostarostu jednat o podmínkách připojení kanalizace
obce Dobšice na ČOV Žehuň
Výsledek hlasování: pro
6
proti 0
zdržel 1

n a v ě d o m í:
-

informace ohledně akceptování žádosti o podporu z prostředků Operačního
programu ŽP na zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80 z SFŽP ČR
změnu jízdního řádu linky Poděbrady-Žehuň-Hradčany
změnu ordinačních hodin v Zdravotním středisku v Žehuni
informace o italském chodci

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

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

……………………………………….
O.Heřmanský, Ing.O.Jedlička
Ověřovatelé zápisu

