ZtÍpis z iedndní obecního zastupitelstva ze dne 29.3.2012

Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Peckař Jiří, Schtitz Ivan, Knetlová Kristýna,
Procházka Jan, Verner Vlastimil

omluveny: Wernerová Alena, Svobodová Hana
Byla provedena kontrola usnesení z minuléh o zaseďáni- splněno

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Knetlová' Kapšárek
Zaptsovatel: Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem dnešní schůze - odsouhlasen

1) Zprávao hospodaření oÚ zarok2OII
2) Zptávao hospodaření MŠzarok2Oll
3) Zprávao hospodaření ZŠzarok2}7l
4) Rozpočet obce na rok20l2

5)
6)
1)
8)

Inventarizace obce
Různé
Diskuse
Usnesení azávěr

zarok2)Il

1) Zastupitelé projednali jednotlivé poloŽky hospodaření oÚ - schváleno
2) Bylo projednánazpráva o hospodaření MŠzarok2OII,které skončilo ztrátou ve výši
Kč 9.9.58,84 _ odsouhlaseno
3) Bylo projednána zpráva o hospod aření ZŠza rok 2O1I, které skončilo přebýkem Kč
62.57 3,20 - odsouhlaseno

4) Byly
5)
6)

projednányjednotlivé položky rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočet byl
schválen jako schodkový s tím, že schodek bude kryt zběžnéhoúčtuobce. Rozpočet
byl schválen včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria
Byla projednána inventarizace obce za rok 2011 - schválena
-p.. Kašpárek informoval o plánované výstavbě rod. domů, kdy musí byt vypracována
zástavbová studie a obec bude požadovat po budoucích stavebnícíchi zpracováni
protipovodňové ochrany
- starosta obce informoval o nutnosti rozšířeníČoV
- p. Kašpárek seznámil zastupitele s konání sběru nebezpečnéhoodpadu
(2I.4.2012) a s tím, Že sběrný dvůr je již otevřený ato v so 10.00 _ 12.00 hod.
a v st. 15.00 - 18.00 hodin
- starosta seznámil zastupitele s probíhajícímipozemkovými úpravami v obci
- zastupitelé byli seznámeni se Žádostí rod. Karasových ohledně příjezdové cesty
k jejich domu _ starosta byl pověřen k jednání s majiteli cesty Novákovými a
p. Alešem
- byla projednána žádost p. Kleina o zpevnění komunikace před jejich domem
- starosta seznámil zastupitele s tím, Že nebylo nutné vyhlásit výběrové Ťízeni na
ředitelky MŠa ZŠ

Diskuse: - p. Schůtz poŽádal starostu, aby zjistil jak dlouho bude současný nájemce v místním
krámě prodávat a upozornilna praskliny v silnici
- Procházka upozomilna ner,yhovujícíinternetové stránky obce _ bude dáno do
pořádku, sdělil o svém jednání na školskémúřadě v Brandýs nad Labem, kde

mají připravené podklady jako pomoc pro vyhlášení konkurzu, navrhl častější
schůze oZ a zastupitelé se dohodli, Že se budou schézet první čtvrtek v sudém
měsíci, měl dotaz na půjčkuve Sluhách a navrhl, aby se v létě pŤt sražkách
sledovat kanalizac| kdy pracovníci střediska úpravy obce budou kontrolovat
kanály,poŽádal o slovo starosty do novin avýtočíobčanůanavrhl schovat
klíčeod hasičárny
p. Neckař hovořil ke školnímu bytu' chtělpojistit školu a ještě více jí
zabezpečít apožádal o počet dětí V ZŠzPoIerady, abychom této obci
fakturovali náklady na školné, požádal p. Vernera o podrobnější rozpočet
k akci rekonstrukce plotu u parku a dopadových ploch u dětských prolézaček,
informoval o nové houpačce na dětském hřišti, upozomil na silné větve nad
pěšinkou do základní školy, aby se proÍezali, informoval o podnětu od občanů
z Velikého Brázdima na r,ylepšenínávsi ve Stítě, přestěhování kontejneru
neseparovaný sběr, lavičky na návsi, lavičky u rybníka a zhotoveňiretardéru
p. Knetlová upozomila na nutnost aktualizovat webové stránky

zapsala;

ověřili:

