Zápis z jednání Zastupitelstva obce Žeretice ze dne 26.3.2007

Zahájení : 19,00 hod.
Ukončení: 21,30 hod.
Přítomni: Zmátlík, Laloušek, Černý, Pacák, Stryal, Fanta, Pacáková, Šimerková
Omluveni: Mazura - nemoc
Zahájení provedl starosta obce:
Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž
je zasedání usnášeníschopné.
Zápis z minulého zasedání ze dne 23.1.2007 byl řádně ověřen , vyvěšen na úřední desce po
dobu 15. dnů a je k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách. Protože nebyly podány žádné
námitky,zastupitelstvo zápis schvaluje 8 hlasy.
Na návrh starosty byla zvolena návrhová komise: Pacáková, Šimerková 6 hlasy
kontrola zápisu:
Stryal, Fanta
6 hlasy
Program:
1)
výsledek kontroly hospodaření obce – přijetí opatření
2)
zvolení výborů
3)
stížnost pana Žabky
4)
zrušení směny pozemků ze strany pana Janouška
5)
stížnost paní Čupíkové
6)
potvrzení stávajícího jednacího řádu
7) informace o možnosti vstupu do regionu Podchlumí
8)
jmenování likvidační komise
9)
schválení směrnice o vedení majetku
1) starosta seznámil obecní zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření obce za rok
2006. Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a finančnímu výboru ve
spolupráci s účetní přijmout opatření k nápravě a do příštího zasedání je předložit
zastupitelstvu k projednání a schválení včetně závěrečného účtu obce.
2) zvolení výborů
- finanční výbor – předseda Pacáková
členové: Šimerková, Černý
- kontrolní výbor – předseda Fanta
členové: Stryal, Pacák,

8 hlasy
8 hlasy

3) Zastupitelstvo nesouhlasí s vyplacením zálohy panu Žabkovi na výdaje spojené se
znaleckým posudkem. Dále prohlašuje, že opravou silnice na pozemku číslo 540 v KÚ
Hradištko v roce 1997 nebyl poškozen jeho plot a propustek pod silnicí nebyl vytvořen

4)
5)
6)
7)
8)
9)

při opravě, ale byl stávající. Plot je ve špatném stavu po celé dálce i mimo
inkriminované místo.
Zastupitelstvo bere na vědomí zrušení směny pozemků ze strany pana Janouška. Dopis
přiložen.
Zastupitelstvo projednalo ústní stížnost paní Čupíkové ke špatnému stavu odpadu
z domu čp. 99. Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje starostu projednáním tohoto
problému s majiteli č.p 99.
Zastupitelstvo schvaluje stávající jednací řád 8 hlasy.
Zastupitelstvo souhlasí se vstupem obce do regionu Podchlumí – projednají starosta a
místostarosta.
starosta jmenuje likvidační komisi pro vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku
ve složení: Stryal, Pacák. Zastupitelstvo souhlasí- komise předloží soupis vyřazeného
majetku ke kontrole.
Zastupitelstvo schvaluje novou směrnici o vedení majetku 8 hlasy

zapsal: Zmátlík
kontrola zápisu:
starosta:

Usnesení ze schůze zastupitelstva dne 26.3.2007
Zápis z minulého zasedání ze dne 23.1.2007 byl schválen 8 hlasy.
Návrhová komise ve složení Pacáková Šimerková schválena 6 hlasy 2 se zdrželi
Kontrola zápisu ve složení Stryal, Fanta schválena 6 hlasy 2 se zdrželi
1) starosta seznámil obecní zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření obce za rok
2006. Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a finančnímu výboru ve
spolupráci s účetní přijmout opatření k nápravě a do příštího zasedání je předložit
zastupitelstvu k projednání a schválení včetně závěrečného účtu obce.
2) zvolení výborů
finanční výbor –

předseda Pacáková
členové: Šimerková, Černý
kontrolní výbor – předseda Fanta
členové: Stryal, Pacák,

8 hlasy
8 hlasy

3) Zastupitelstvo nesouhlasí s vyplacením zálohy panu Žabkovi na výdaje spojené se
znaleckým posudkem. Dále prohlašuje, že opravou silnice na pozemku číslo 540 v KÚ
Hradištko v roce 1997 nebyl poškozen jeho plot a propustek pod silnicí nebyl vytvořen
při opravě, ale byl stávající. Plot je ve špatném stavu po celé dálce i mimo
inkriminované místo.
4) Zastupitelstvo bere na vědomí zrušení směny pozemků ze strany pana Janouška. Dopis
přiložen.
5) Zastupitelstvo projednalo ústní stížnost paní Čupíkové ke špatnému stavu odpadu
z domu čp. 99. Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje starostu projednáním tohoto
problému s majiteli č.p 99.
6) Zastupitelstvo schvaluje stávající jednací řád 8 hlasy.
7) Zastupitelstvo souhlasí se vstupem obce do regionu Podchlumí – projednají starosta a
místostarosta.
8) starosta jmenuje likvidační komisi pro vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku
ve složení: Stryal, Pacák. Zastupitelstvo souhlasí- komise předloží soupis vyřazeného
majetku ke kontrole.
9) Zastupitelstvo schvaluje novou směrnici o vedení majetku 8 hlasy

Kontrola zápisu:

Návrhová komise:

starosta:

