Zápis z jednání Zastupitelstva obce Žeretice ze dne 10.8.2007
Zahájení : 19,00 hod.
Ukončení: 21,30 hod.
Přítomni: 8 viz. prezenční listina.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Volby návrhové komise, kontroly zápisu a zapisovatele
4) Změny výborů a volba výboru pro rozvoj obce
q
5) Změna platů
q
6) Schválení rozpočtového výhledu
q
7) Územní plán obce
q
8) Informace k septikům
q
9) Schválení změny rozpočtu
q 10) Věcné břemeno studna Hradíštko
q 11) Nájemní smolouva hospoda
q 12) Zakouprní štěpkovače
q
13) Cenová nabídka na opravu komunikací
q 14) Ostatní
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 10.5.2007 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: termínované body provedeny kromě nájemní smlouvy hospoda,
odsouhlaseno až nyní se sousedem panem Stryalem v bodě 11.
3. Na návrh starosty byla zvolena návrhová komise: Pacáková, Stryal
6 hlasy
kontrola zápisu:
Černý, Fanta
6 hlasy
zapisovatel:
Zmátlík
7 hlasy
4. ZO schvaluje 8 hlasy následující změny výborů: Kontrolní
Finanční
nově vzniká

výbor pro rozvoj obce

Šimerková - předseda
Stryal
Pacák
Pacáková - předseda
Černý
Marura
Fanta – předseda
Zmátlík
Laloušek

Činnost výboru pro rozvoj: vyjádření k žádostem občanů, zajištění dokumentací a pokladů pro
stavby obce, pokud bude třeba – zajištění územních plánů obce a jeho změn, podklady pro
obecní studny, kanalizace apod.
ZO schvaluje 8 hlasy.
5) Na základě bodu 4) ZO schvaluje 8 hlasy změny platů zastupitelstva od 1.9.2007
takto:
Laloušek
Fanta
Stryal

7 500 Kč
1 000 Kč
600 Kč

Zmátlík
6 500 Kč
Šimerková 1 000 Kč
Mazura
600 Kč

Pacáková 1 000 Kč
Pacák
600 Kč
Černý
600 Kč

6) ZO schvaluje 8 hlasy rozpočtový výhled dle přílohy.
7) Info o územním plánu obce: Územní plán obce není povinný ze zákona, prozatím
nebude proveden (cena projektu cca 400 000 Kč ) nutný pro případnou výstavbu
mimo intravilán obce.
8) Informace k septikům: Každý občan, který má výtok ze septiku přímo do vodního
toku, je povinen si zajistit povolení k vypouštění odpadních vod. (vzory povolení +
další informace na OÚ)
9) ZO schvaluje 8 hlasy přiložené rozpočtové opatření-DOKLAD 01/2007
10) ZO schvaluje 8 hlasy smlouvu o věcném břemeni s panem Maternou Jaroslavem o
přístupu k obecní studně Hradišťko.
11) ZO schvaluje 7 hlasy nájemní smlouvu na hospodu Žeretice, smlouva
přiložena,starosta zajistí odsouhlasení nájemcem.
12) ZO souhlasí 8 hlasy s nakoupením štěpkovače na elmotor,větve do 7 cm cena
cca 40 000 Kč + DPH.
13) ZO souhlasí s přiloženou cenovou nabídkou na opravu místních komunikací v
ceně 1 328 069 Kč.
14) Zkušební vrty pro obec 1x za školou a dále prozkoumat pozemek hasičské zbrojnice
a požární nádrže a na těchto místech případné vrty.
Zřízení 2x značek na náves Žeretice provede údržba silnic Jičín za 7 202,- .

Kontrola zápisu:

Zapsal:

starosta:

Usnesení 04/07 ze dne 10.8.2007
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 10.5.2007 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: termínované body provedeny kromě nájemní smlouvy hospoda,
odsouhlaseno až nyní se sousedem panem Stryalem v bodě 11.
Na návrh starosty byla zvolena návrhová komise: Pacáková, Stryal
6 hlasy
kontrola zápisu:
Černý, Fanta
6 hlasy
zapisovatel:
Zmátlík
7 hlasy
ZO schvaluje následující změny výborů:

Kontrolní
Finanční

nově vzniká

výbor pro rozvoj obce

Šimerková - předseda
Stryal
Pacák
Pacáková - předseda
Černý
Marura
Fanta – předseda
Zmátlík

Laloušek
Činnost výboru pro rozvoj: vyjádření k žádostem občanů, zajištění dokumentací a pokladů pro
stavby obce, pokud bude třeba – zajištění územního plánu obce a jeho změn, podklady pro
obecní studny, kanalizace apod.
ZO schvaluje 8 hlasy.
Na základě stanovení výborů ZO schvaluje 8 hlasy změny platů zastupitelstva od
1.9.2007 takto:
Laloušek
Fanta
Stryal

7 500 Kč
1 000 Kč
600 Kč

Zmátlík
6 500 Kč
Šimerková 1 000 Kč
Mazura
600 Kč

Pacáková 1 000 Kč
Pacák
600 Kč
Černý
600 Kč

ZO schvaluje 8 hlasy rozpočtový výhled dle přílohy.
ZO schvaluje 8 hlasy přiložené rozpočtové opatření-DOKLAD 01/2007
ZO schvaluje 8 hlasy smlouvu o věcném břemeni s panem Maternou Jaroslavem o
přístupu k obecní studně Hradišťko.

ZO schvaluje 7 hlasy nájemní smlouvu na hospodu Žeretice, smlouva
přiložena,starosta zajistí odsouhlasení nájemcem.
ZO souhlasí 8 hlasy s nakoupením štěpkovače na elmotor,větve do 7 cm cena cca
40 000 Kč + DPH.
ZO souhlasí s přiloženou cenovou nabídkou na opravu místních komunikací v ceně
1 328 069 Kč.
ZO souhlasí 8 hlasy se zkušebními vrty pro obec 1x za školou
ZO souhlasí 8 hlasy se zřízením 2x značek na náves Žeretice

Ing. Miloš Laloušek
starosta

Luboš Zmátlík
místostarosta

