Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žeretice 4/2012
ze dne 12.10.2012
ZO revokuje bod č.1 usnesení č.2/2012 ze dne 4.5.2012 kde zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce
za rok 2011.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Závěrečný účet byl zákonným způsobem zveřejněn (21.3. – 4.5.2012) a zpřístupněn na obecním úřadě v
úředních hodinách a také na elektronické úřední desce. ZO schvaluje závěrečný účet a uzavírá je vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. ZO schvaluje výsledek hospodaření ve výši 358 098,51Kč
a schvaluje, že 358 098,51Kč bude převedeno z účtu 431 na 432.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Starosta seznámil zastupitelstvo a občany s tím, že programátorská podpora SW KEO v DOS verzi již byla
ukončena a navrhl přechod na WIN verzi programu KEO-X. Jednorázový náklad činí 25340Kč bez DPH. Roční
udržovací poplatek bude navýšen o 6450Kč bez DPH, protože obec již hradí udržovací poplatek za spisovou
službu KEO-X ve výši 5025Kč bez DPH.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s vydáním záměru na směnu části pozemku p.č. 1302/1 k.ú. Žeretice ve vlastnictví obce Žeretice s
částí pozemku stavební parcely č. 65 k.ú. Žeretice ve vlastnictví manželů Voňavkových dle přiloženého nákresu.
Obec tuto směnu navrhuje z důvodu zpřehlednění výjezdu z okálů. Obec Žeretice nebude požadovat finanční
vyrovnání výměr pozemků, neboť se jedná o směnu řádově v desítkách m2. Obec Žeretice uhradí náklady
spojené s přesunutím plotu podél parcely č. 65 ve výši 8 263Kč včetně DPH. Starosta vypracuje smlouvu o
smlouvě budoucí o směně pozemků. Směnná smlouva bude připravena až po zaměření skutečného stavu
geometrickým plánem a bude odsouhlasena ZO na dalším zasedání. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Starosta přednesl občanům návrh nechat vypracovat obecní znak a vlajku heraldikem. Vypracování 3-4 variant
obecních symbolů provede heraldik pan Miroslav Pavlů z Kelče. Výše odměny je 12 000Kč. Heraldik ručí, že
všechny varianty odpovídají zákonným pravidlům a projdou schválením podvýboru pro heraldiku a vexilologii
PS Parlamentu ČR. Starosta představí návrhy na dalším zasedání ZO. Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Starosta vydal příkaz k provedení řádné inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012.
Starosta jmenoval inventurní komisi v tomto složení: předseda Milan Zemánek, členové Oldřich Kropáček a
Josef Vyčítal.
ZO souhlasí s cenovou nabídkou na obnovu obecního chodníku před č.p. 40 v Žereticích.
Stavbu provede firma Josef Munzar - EKOSTAV Hradec Králové
za cenu 80 272Kč včetně DPH.
Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Firma EKOSTAV provede po dohodě drobné opravy cesty za panem Kazdou v Žereticích. Vyspádování
příkopu u paní Křídlové Marty. Oprava kanalizační šachty u č.p. 12 v Žereticích.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Na žádost majitele staré hospody č.p. 79 v Žereticích obec provede odstranění schodiště, zarovnání chodníku a
odstranění schodových stupňů mezi chodníkem a silnicí. Práce provede pan Kropáček s panem Studeným.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy.

Pro 7, proti 0,

zdržel se 0.

Starosta na základě připomínek občanů projedná se SÚS HK úpravu krajnic podle silnice, aby je bylo možné
sekat obecní technikou.
Pan Černý Vladimír přednesl stížnost na stav komunikace před panem Maternou na Hradíšťku. ZO provede
kontrolu na místě.
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