Zápis z veřejného zasedání ZO konaného dne 11.12.2006
začátek jednání
zasedání vedl

: 18,10 hod.
: p.Václav Jakubec

přítomni

: p.Hůlková, p. Prchlík , pí.Fořtová . p.Jireš,p.Vyšohlíd,p.Feigl,
p.Dubský,p.Lachman,
omluveni
: pí.Marušková-školení,pí.Vodhanelová-os.důvody,
p.Janů-zaměstnání,p.Smutný-zaměstnání,pí.Petrová-nemoc
hosté
: p. Toman, 6 občanů
ověřovatelé zápisu : p.Jireš , p.Vyšohlíd
návrhová komise : p.Dubský , p. Feigl , p.Lachman
Dnešní program zasedání ZO:
1.
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Schválení prodeje pozemků na Zelené
Schválení hospodaření obce za 11 měsíců roku 2006
Schválení úpravy rozpočtu – rozpočtová změna č.7
Schválení provizorního rozpočtu obce na rok 2007
Schválení inventarizačních komisí
Splátkové kalendáře
Obchvat Luštěnic – silnice I/38
Informace o kolaudaci domů I,J,K,L
Diskuse, připomínky, návrhy a dotazy na jednotlivé poslance

Připomínky nebo návrhy k doplnění programu
ZO schvaluje navržený program
pro: 9
proti:
0

1.

- žádné
zdržel se: 0

Schválení prodeje pozemků na Zelené č.5003,5001/3,5001/22
informace podal pan Roman Prchlík
celkem 27 950m2
návrh ZO na cenu pozemků -70Kč/m2
návrh na projednání s panem Tomanem:
15 000m2 za 70,-Kč/m2
12 950m2 za 30,-Kč/m2
celková cena : 1 438 500,-Kč
1.část platby cca 1 200 000,-Kč do konce roku 2006 při podpisu smlouvy
2.část platby
238 500,-Kč po zapsání do katastru
časový horizont realizace cca 3 roky
p.Toman objasnil důvody snížení ceny, návrh na výslednou cenu ..1 438 500,-Kč
Diskuse---------------Hlasování

Usnesení č.4 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků na Zelené č.5003,5001/22,5001/3 v k.ú.Smilovice o
celkové výměře 27 950m2 za celkovou cenu 1 438 500,-Kč
počtem hlasů pro:
8
proti: 0
zdržel se: 1
_______________________________________________________________________________

2

Schválení hospodaření obce za 11 měsíců roku 2006
informace podala předsedkyně finančního výboru paní Dagmar Hůlková
viz-příloha
-seznámila s naplněním rozpočtu v jednotlivých kapitolách ,objasnila jednotlivé příjmy a
výdaje ,porovnala schválený rozpočet,úpravu rozpočtu a dosud realizované příjmy a výdaje
-podrobné seznámení s jednotl.položkami v kapitole místní správa –nárůst téměř o 100%
-Diskuse--------------Hlasování

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za 11.měsíců roku 2006
Počtem hlasů pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
_______________________________________________________________________________
3.
Schválení úpravy rozpočtu – rozpočtová změna č.7
předsedkyně finančního výboru paní Dagmar Hůlková
viz.příloha
navýšení příjmů podle skutečnosti k 30.11.2006
celkem 430 900,-Kč
výdaje po snížení a navýšení podle skutečnosti k 30.11.2006
celkem 430 900,-Kč
18,50hod přišel pan Petr Lacina /ze zaměstnání/-přítomno 10 členů ZO
Diskuse--------------Hlasování
Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.7
Počtem hlasů pro: 9
proti: 0
zdržel se : 1
_______________________________________________________________________________
4.
Schválení provizorního rozpočtu obce na rok 2007 pí.Hůlková
-viz. příloha
celkové rozpočtové příjmy a výdaje - 25 950 000,-Kč
Diskuse---------Hlasování
Usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce schvaluje provizorní rozpočet obce na rok 2007
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
___________________________________________________________________________
5.
Schválení inventarizačních komisí
Návrh- inventarizační komise p.Jakubec
Obecní úřad: pan Prchlík, paní Hůlková Soustružníková, Boříková
Knihovna: paní Fořtová, Marušková, Šrajerová
Místní hospodářství: pánové Jireš, Sakař, Klička, Koštíř, Bím
.
inventuru nutno provést do 31.12.2006
Diskuse------------Hlasování
Usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komise v tomto složení:
Obecní úřad: pan Prchlík, paní Hůlková Soustružníková, Boříková
Knihovna: paní Fořtová, Marušková, Šrajerová
Místní hospodářství: pánové Jireš, Sakař, Klička, Koštíř, Bím
Počtem hlasů pro:

10

proti: 0

zdržel se: 0

6. Informace o dlužných částkách obce
a).informace podal pan Václav Jakubec
bytový dům F postaven levněji než bylo plánováno a proto nutno vrátit do konce roku
2006 -69 467,-Kč , bude vypracován splátkový kalendář
b).p.Roman Prchlík informoval o dlužných částkách obce vůči firmám
fi.Agile 1 300 000,-Kč neuskutečněný prodej
fi. Agile 1 766 887,-Kč komunikace
fi. Strabag 2 373 297,-Kč Brodecká ulice
-do konce roku zaslat jednotlivým firmám 100 000,- Kč ,potom dohoda o splátkách –
vystavit splátkový kalendář , 1 platba v roce 2007 do 10.1.2007 , poslední do 10.12.2007
Usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce schvaluje splátkové kalendáře pro jednotlivé firmy na rok 2007
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
_______________________________________________________________________________
7.

Informace o kolaudaci domů I,J,K,L – seznámil pan Václav Jakubec
kolaudace bytových domů I , J proběhla- předání bytů do konce roku 2006
kolaudace K,L proběhne 12.12.2006 , k nastěhování v lednu 2007
Informace o převzetí komunikace na Zelené
do protokolu zanést všechny nedodělky ,pozastavit část platby

_______________________________________________________________________________
8. Diskuse, připomínky, návrhy a dotazy na jednotlivé poslance.
a). pan Jakubec – seznámení s přeložením silnice I/38 , v roce 2002 obec nesouhlasila
s přiblížení k obci (občané v souč.době dopisy o vykoupení pozemků),jednání se silnicemi
v lednu 2007
Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrženou trasou obchvatu silnice I/38
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
b).p.Křížek-nesouhlas se zvýšením nájemného v penzionu-podnikatelé(pedikura,masáže)
c). p.Ing.Bort –hospodaření projednáno dle pana Borta chybně , nepřehledně
pan Prchlík se snažil objasnit , jak se projednává hospodaření a rozpočet
(před veřejným zasedání)
d).p.Vyšohlíd informoval o převzetí koupaliště od pana Tomana,fotbalisté slíbili vyčistit
koupaliště ,nutno vyhlásit zákaz vstupu –zpravodaj,cedule kolem koupaliště
e). p.Doleček - označení hydrantů na Zelené

závěr: 20,15 hod
zapsala: Jana Fořtová
ověřovatelé:Vyšohlíd
Jireš

