Ztipis z iedntÍní obecního zastupitelstva ze dne 31.3.2011
Přítomni: Krotký Pavel' Kašpárek Milan, Knetlová Kristýna' Schiitz Ivan, Vemer Vlastimil'
Neckař Jiří, Svobodová Hana, Procháuka J an
omluvena: Wernerová Alena

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu

a navrhovateló usnesení: Svobodová,

Procházka

Zaptsov atelka : Moudrá V ěra

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání

-

splněno

Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a seznámilje s navřeným programem, který byl

odsouhlasen

-

Program: 1) Rozpočet na rok 2011
2) Inventarizace zarok2011 na oÚ
3) Zprávao výsledku hospodaření v MŠzarok2O10
4) Zprávao výsledku hospodařenív ZŠzarck2Ol}
5) Pinění rozpočtu zarok2010 na oÚ
6) Různé
7) Diskuse
8) Usnesení azávěr
1

)

2)

Zastupitelé se seznámili
schválen

sj

ednotlivými položkami rozpočtu na rok 20

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem inventarizace

11

,

který byl

naoÚ zarok 20i0 - schváleno

3) Zastupitelé byli seznámeni se zprávouz kontroly hospodaření v MŠzarok2010, které
skončilo ztrátou Kč 30.105,-, která bude vyrovnána č,erpánim z rezervního fondu _

schváleno
4)

ZastupíteIébyli seznámeni se zprávouz kontroly výsledku hospodařeni v ZŠBrázdim
zarck20Í0, které skončilo ziskem Kč 40.875,36,který bude rozdělen do rezeruního
fondu (70%) a do fondu odměn (30%) _ odsouhlaseno

s) Bylo projednáno plnění rozpoětu zarok2010, kdy se zastupitelé seznámili
s jednotlivými poloŽkami - odsouhlaseno
6) Různé_ byla projednána žádost o zŤízeni věcného břemene k pozemku p.ě.3916,7

odsouhlaseno

-

-

byla projednána stížnostp. Jaburkové z VelikéhoBrázdima na pobíhánípsa
pana Černuckého - starosta bylpověřen zastupitelstvem k vyřešení problému

byla projednána žádostpana Holuba o pronájem pozemku p.č. 64919 zastupitelstvo se rozhodlo tento pozemek dlouhodobě nepronajmout' jelikož je
to jediná přístupová cesta k pozemkům zatírúopozemkem, zároveřl
zastupitelé pověřili starostu obce napsat dopis p. Nevimovi, který výše
uvedený pozemek neoprávněně uživá
starosta seznámil zastupitele se skutečností,že na sběrném dvoře třídíme
rostlinný odpad a platíme za odvoz cca Kč 2'500,- za kontejner a tak by bylo
vhodné zřídit vlastní kompostámu, kam bychom tento odpad dávali. Byl
vytipován pozemek, který je nutné směnit s jeho majitelem, kterým je p. Šercl
- zastupitelé pověřili starostu k dalšímujednání ohledně tohoto pozemku a
zároveřtho pověřili i se směnou pozemku, který má p. Šerclna bývalé skládce,
tak aby se směna udělala najednou

-

starosta seznámil zastupitele s nutností aktualizovat uzemní plán, který musí
bý od roku 2015 s novými parametry' takže si zastupitelé do příštíhojednání
rozmyslí zda se bude dělat zcelanový územníplán a nebo se jen tento
současný přepracuje, a starosta do příštíhojednánízajistí kolik by, která etapa

stála
Duskuse: p. Svobodová - žádala seříznout vrbu, která má větve až u země a špatně se vyjíŽdí
z postranní ulice u parku, navrhla zakoupit odpadkové koše na psí ekskrementy, které by se
nainstalovaly na cestičku do školy, kde je situace asi nejkritičtější,seznámila zastupitele s tím,
Že řešila s ředitelkou ZŠpřestupek druŽinářky, kdy ponechala dítě v šatně a odešla domů
p. Procházka upozornil na ztrouchnivělý pahýl od ořechu u zastávky u zvoničky
t\^

zapsala:
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