Zápis
ze schůze OZ Žeretice ze dne 21.6.2006
od 19:00
přítomni: Křídlo, Mazura, Odvárko, Černý, Voláček, Šimerková, Laloušek,Černý
Kontrola zápisu: Mazura, Odvárko
Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Závěrečný účet obce
Zpráva o výsledku hospodaření obce
Výměna pozemku p. Janoušek
Nákup náhradních dílů hasičského vozidla
ing. Zdenek Šimerka – žádost o koupi pozemku
Alois Hnízdo – žádost o zřízení hrobového místa

1) OZ odsouhlasilo rozšíření programu o body:
8) Nabídka reprezentace obce v kalendáři
9) město Jičín nabízí zpracování lesních osnov
10) Seznámení s územním plánem
11) p. Žabka – podezdívka
2) Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání závěrečný účet 2005, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2005 bez výhrad.
Přílohy: 1. Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2005
2. Rozvaha obce k 31.12.2005
3. Zpráva přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
3)Starosta informoval o výsledku hospodaření obce. Obzvlášť´t se vyjádřil o nutnosti napravit
nedostatky vytknuté v zápise.
4)Z s touto směnou nesouhlasí,neboť výše uvedená par.č.337/36 je bývalá polní cesta a i když v
současné době je začleněna do osevních postupů, tak v budoucnosti by mohl tento odprodej
komplikovat vstup sousedním majitelům na jejich pozemky.Opětně OZ Vám navrhuje odkoupení
par.č.1344/4 a č.1381/89 .
5) Obec dostala nabídku k odkoupeni motorového vozidla ARO M462 na náhradní díly od obce
Starý Bydžov
6) Žádost p. Ing. Šimerky ze dne 10.6.2006 o odkoupení par.č.431 a 412 v KÚ Hradíšťko
projednalo OZ na svém zasedání dne 21.6.2006.Žádost byla zamítnuta,neboť nebyl předložen
řádný podnikatelský záměr.Jelikož p. Ing. Šimerky je majitel budovy č.8,která přímo sousedí s
výše uvedenými parcelami,tvoří nedílnou součást celku bývalého školního zařízení,OZ
garantuje ,že i nadále budete mít na tyto parcely přednostní právo na odkoupení.
7) Na základě žádosti p. Aloise Hnízdy o přidělení urnového hrobu v prostoru hřbitova Hradíšťko
o rozměru
120x110 cm jednalo OZ Žeretice na své schůzi dne 21.6.2006 a s Vaším
požadavkem souhlasí.Hrob má přiděleno č.215.Správní poplatek je 80.-Kč na dobu 10 ti let,který
je možno zaplatit přímo na OÚ Žeretice každé pondělí od 17:00-18:00 hod.
8) Starosta seznámil OZ s nabídkou p. Ing St. OLTA se začleněním obecních fotografií do
kalendáře Jičína a okolí.
9) Pro informaci: Město Jičín nabízí zpracování lesních hospodářských osnov

10)OZ bere na vědomí územní plán královéhradeckého kraje
11)OZ bere na vědomí odpověď královéhradeckého kraje panu Žabkovi
12)Připomínka p V. Mlejnka st., že nebylo písemně odpovězeno na žádost p. Mlejnkové.Tato
žádost byla projednávána na schůzi OZ dne 15.7.2005,bod.č.4 zápisu. Odkoupení pozemku v
k.ú.Hradíšťko par.č. 401/5,žádost p.Mlejnkové,Hradíšťko.Z důvodu omluvené absence
p.Mlejnkové nebyl tento bod projednáván,přestože p.V.Mlejnek st.se domáhal práva jednat za
p.Mlejnkovou.Bylo mu odpovězeno aby napříště přinesl ověřenou plnou moc.
OZ souhlasí – 8 hlasy s rozšířením programu
8 hlasy se zřízením hrobového místa p. Aloise Hnízdy
8 hlasy s nákupem mot vozidla
8 hlasy se závěrečným účtem obce
4 hlasy (3 proti) s prezentací v kalendáři
OZ nesouhlasí – 8 hlasy s výměnou pozemku s p Janouškem
8 hlasy s prodejem pozemku p ing Šimerkovi
V Žereticích dne: 26.06.2006

Kontrola zápisu

zapsal: Laloušek
starosta

