Zápis z 8. jednání ZO ze dne 30. 8. 2011
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Ověřovatelé: p. Hrubý, p. Sekáč
Zapisovatel: M. Fürstová
1) Ověřovatelé, zapisovatel a program jednání ZO byl schválen:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Kontrola minulého zápisu:
a) Rozpočtová změna proběhla.
b) Smlouva na půjčku 2,5mil. Kč. Zaplatilo se to co bylo potřeba. Peníze za
vrácené DPH přišly později. Půjčka byla splacena.
c) Zabezpečení šachet na kanalizaci u ZŠ je v řízení.
3) Zpráva finančního výboru: Informoval Mgr. Koktavý (předseda FV).
a) Zápis o kontrole financování obce
b) Zápis o kontrole financování ZŠ a MŠ
Zpráva z kontroly financování obce a ZŠ a MŠ za 1. pol. 2011 viz. příloha 2x
(obec, ZŠ a MŠ).
4) Zpráva o kontrole kontrolního výboru: informace podal pan Jindra.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy od FV a KV za 1. pol. 2011.
5) Diskuse:
a) Pan Hamerník – host
b) K 31. 7. 2011 zpráva o financování obce (bez kanalizace). Informace podal pan
J. Pavelec: příjmy 3.377.848,- Kč
Výdaje 2.224.372,- Kč,
rozdíl 1.153.476
Na účtě obce 0,5 mil. Kč.
Veškeré finance jdou na úhradu kanalizace obce.
c) Zpráva-kanalizace obce. Podal starosta obce pan Fürst. Zatím není schválení
Výstavby u Správy silnic na vedení kanalizace u silnice u pana Nedvěda a pana
Ryšavého. Bez toho není možné kanalizaci v těchto místech dodělat a spustit.
Nyní je prozatímní provozovatel a kanalizace je spuštěna ve většině obce na
zkušební provoz. Provozovatel musí udělat servisní služby na jednotlivých
jímkách.
d) Pan Josef Pavelec měl připomínku k nájemní smlouvě na hřiště TJ Majdalena.
Pan Hamerník byl upozorněn, aby TJ Majdalena dodala účtenky jak využila
dotaci obce 20.000,- Kč.
Ke smlouvě o pronájmu hřiště bude dodatek: „Pronajimatel si vyhražuje právo
využití uvedeného zařízení pro akce obce (vše po dohodě s nájemcem v
dostatečném časovém předstihu)“.
Dodatek byl schválen:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

e) Pan Hrubý – místní komunikace: štěrk, který byl vysypán po kanalizaci, pouze
kopíruje díry po kanalizaci. Silnice nebyly dobře zasypány. Starosta obce
informoval, že oprava komunikace je v záruce. Na jaře bude zkontrolována
veškerá komunikace a bude vyžadována náprava. Vytlačený štěrk na okrajích
komunikací je nebezpečný a starosta je pověřuje, aby realizující firma zajistila,
že přebytečný štěrk a kameny budou zameteny.

Zapisovatel: Fürstová

Ověřovatel: Hrubý, Sekáč

