Zápis z jednání Zastupitelstva obce Žeretice ze dne 10.5.2007
Zahájení : 19,00 hod.
Ukončení: 21,30 hod.
Přítomni: viz prezenční listina.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Volby návrhové komise, kontroly zápisu a zapisovatele
4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce
5) Návrh vstupu do mikroregionu regionu Podchlumí
6) Schválení vyhlášek -Místní poplatky ze psů
- O nakládání s odpady
- O poplatku za provoz komunálního odpadu
7) Žádost o výměnu pozemku s p. Janouškem ( část 337/36)
8) Informace o případné stavbě čističky odpadních vod + kanalizace
9) Diskuze
Program byl schválen 8 hlasy
Zahájení provedl starosta obce:
1. Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,
tudíž je zasedání usnášeníschopné.
Zápis z minulého zasedání ze dne 26.3.2007 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.
2. Kontrola plnění usnesení:
- k bodu 5 z usnesení 02/07: starosta poslal písemné upozornění majiteli čp. 99 v obci
Žeretice s žádostí o nápravu špatného stavu odpadu, ze strany majitele nebylo dosud žádné
vyjádření, další kroky podnikne starosta
3. Na návrh starosty byla zvolena návrhová komise: Pacáková, Šimerková
kontrola zápisu:
Stryal, Fanta
zapisovatel:
Zmátlík

6 hlasy
6 hlasy
7 hlasy

4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce:
- zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za rok 2006
- zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou a přijímá opatření k odstranění
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a souhlasí s celoročním
hospodařením obce

Seznam přijatých opatření:
q
q

q
q
q

revize vyhlášek o místních poplatcích a o hospodaření s domovním odpadem –
zařídí Zmátlík; termín: do 30.5.2007
schválení nové směrnice o vedení majetku a dle ní přeúčtovat majetek, dále
vyřadit nepoužívaný příp. poškozený majetek – zařídí finanční výbor +
starosta; termín: do 30.6.2007
průkazně schvalovat změny rozpočtu – termín: průběžně; odpovídá starosta ve
spolupráci s účetní firmou
úprava nájemní smlouvy v hospodě v Žereticích; zařídí starosta; termín: do
30.5.2007
předpisy poplatků doložit včas účetní firmě, veškeré účetní doklady musejí být
rozepsány na položky , dále dohledat doklady dle Zápisu o výsledku
hospodaření za rok 2006. Průkazně upozorňovat dlužníky poplatků, nájmů.
zařídí Řeháčková: termín: průběžně.

q

dokončit převod zbylých pozemků na LV 10001 a provést ocenění - starosta

q

navrhnout a schválit rozpočtový výhled na roky 2008-2010
starosta,místostarosta a finanční výbor
zavést vývěsní knihu pro průkaznou evidenci vyvěšených dokladů-zařídí
starosta do 31.3.2007.
zveřejnit a předložit ke schválení zastupitelstvu závěrečný účet obce,po
schválení odeslat do 15. dnů na KÚ KHK včetně s přijatými opatřeními
k nápravě nedostatků.

q
q

5. Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy se vstupem obce do mikroregionu Podchlumí a zároveň
souhlasí se zařazením katastrálního území obce Žeretice, Hradišťko a Vlhošť do
působnosti místní akční skupiny Podchlumí o.s.
6. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášky 3/2007 o systému shromažďování sběru komunálního
odpadu a dále 2/2007o poplatku ze psů a 1/2007 o poplatku za provoz systému
odstraňování komunálního odpadu 8 hlasy.
7. Zastupitelstvo zamítá žádost o výměnu pozemku 1381/89 a 1344/4 p. Janouška za část
polní cesty 337/36, která je jedinou trvalou polní cestou vedenou na KÚ v této oblasti. Z
tohoto důvodu Zastupitelstvo nesouhlasí a navrhuje odkoupení, neboť se jedná o
minimální výměry.
8. Místostarosta podal informace o možnosti vybudování kanalizace a čističky spolu s obcí
Vrbice. Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním cca 35.000 na rámcový projekt kanalizace.
9. Diskuze:
- návrh na zrušení pálení čarodejnic a zakoupení štěpkovače – domluva o úmístění s
panem Buckem, AGRO a.s., Slatiny-Zmátlík
- hasičská zbrojnice Hradišťko – stavba na cizím pozemku, pan Zmátlík dodá infomrace o
majitelích pozemku a pan Černý domluví řešení s majiteli
-Dodat chybějící a poškozené dopravní značky na místní komunikace- Fanta
Kontrola zápisu:

Zapsal:

starosta:

Usnesení 03/07 ze dne 10.5.2007

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 26.3.2007 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.
Kontrola plnění usnesení:
- k bodu 5 z usnesení 02/07: starosta poslal písemné upozornění majiteli čp. 99 v obci
Žeretice s žádostí o nápravu špatného stavu odpadu, ze strany majitele nebylo dosud žádné
vyjádření, další kroky podnikne starosta
Na návrh starosty byla zvolena návrhová komise: Pacáková, Šimerková
kontrola zápisu:
Stryal, Fanta
zapisovatel:
Zmátlík

6 hlasy
6 hlasy
7 hlasy

Projednání a schválení závěrečného účtu obce:
- zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za rok 2006
- zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou a přijímá opatření k odstranění
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a souhlasí s celoročním
hospodařením obce
Seznam přijatých opatření:
q
q

q
q
q

q

revize vyhlášek o místních poplatcích a o hospodaření s domovním odpadem –
zařídí Zmátlík; termín: do 30.5.2007
schválení nové směrnice o vedení majetku a dle ní přeúčtovat majetek, dále
vyřadit nepoužívaný příp. poškozený majetek – zařídí finanční výbor +
starosta; termín: do 30.6.2007
průkazně schvalovat změny rozpočtu – termín: průběžně; odpovídá starosta ve
spolupráci s účetní firmou
úprava nájemní smlouvy v hospodě v Žereticích; zařídí starosta; termín: do
30.5.2007
předpisy poplatků doložit včas účetní firmě, veškeré účetní doklady musejí být
rozepsány na položky , dále dohledat doklady dle Zápisu o výsledku
hospodaření za rok 2006. Průkazně upozorňovat dlužníky poplatků, nájmů.
zařídí Řeháčková: termín: průběžně.
dokončit převod zbylých pozemků na LV 10001 a provést ocenění - starosta

q
q
q

navrhnout a schválit rozpočtový výhled na roky 2008-2010
starosta,místostarosta a finanční výbor
zavést vývěsní knihu pro průkaznou evidenci vyvěšených dokladů-zařídí
starosta do 31.3.2007.
zveřejnit a předložit ke schválení zastupitelstvu závěrečný účet obce,po
schválení odeslat do 15. dnů na KÚ KHK včetně s přijatými opatřeními
k nápravě nedostatků.

Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy se vstupem obce do mikroregionu Podchlumí a zároveň
souhlasí se zařazením katastrálního území obce Žeretice, Hradišťko a Vlhošť do
působnosti místní akční skupiny Podchlumí o.s.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášky 3/2007 o systému shromažďování sběru komunálního
odpadu a dále 2/2007o poplatku ze psů a 1/2007 o poplatku za provoz systému
odstraňování komunálního odpadu 8 hlasy.
Zastupitelstvo zamítá 8 hlasy žádost o výměnu pozemku 1381/89 a 1344/4 p. Janouška za
část polní cesty 337/36, která je jedinou trvalou polní cestou vedenou na KÚ v této
oblasti. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo nesouhlasí a navrhuje odkoupení, neboť se jedná o
minimální výměry.
Místostarosta podal informace o možnosti vybudování kanalizace a čističky spolu s obcí
Vrbice. Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním cca 35.000 na rámcový projekt kanalizace.
Diskuze:
- návrh na zrušení pálení čarodejnic a zakoupení štěpkovače – domluva o úmístení s
panem Buckem, AGRO a.s., Slatiny-Zmátlík
- hasičská zbrojnice Hradišťko – stavba na cizím pozemku, pan Zmátlík dodá infomrace o
majitelích pozemku a pan Černý domluví řešení s majiteli
-Dodat chybějící a poškozené dopravní značky na místní komunikace- Fanta

Ing. Miloš Laloušek
starosta

Luboš Zmátlík
místostarosta

