Obec Oldřichovice
Zastupitelstvo obce Oldřichovice

ZÁPIS
z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Oldřichovice

Datum konání: 15. prosince 2014

Přítomni: 7 (Bartková Marie, Ing. Neulinger David, Kolbertová Věra, Měrka Petr, Samsonek Radim, Veverka Marian,
Ing. Zelík Adam)
Ověřovatelé zápisu: Petr Měrka, Marian Veverka
Zapisovatelka: Lenka Večeřová
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice stanovuje jako zapisovatelku Lenku Večeřovou, ověřovateli zápisu Petra Měrku a Mariana
Veverku.
Usnesení č. 1/15122014 bylo schváleno
Zasedání zastupitelstva řídila starostka obce Marie Bartková (předsedající), zasedání bylo zahájeno v 17.10 hodin.
Předsedající sdělila, že zápis z předchozího jednání byl ověřen a podepsán.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu a jeho doplněním v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu předsedající navrhla přehodit body
programu 7 a 8 (různé a diskuse) až na závěr programu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným
občanům. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání ZO bez připomínek
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce (ZO) Oldřichovice schvaluje program zasedání dle rozeslaných pozvánek a posunutí
bodů č. 7 a 8 na závěr programu jednání (viz příloha). Zároveň bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání ZO bez
připomínek
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 2/15122014 bylo schváleno
Poté se slova ujal starosta SDH Oldřichovice Josef Kotas, který poděkoval zastupitelům za finanční podporu od obce při
oslavách 120. výročí založení SDH v obci, požádal hasiče o pravidelné čistění komunikací za pomoci hasičské cisterny a
upozornil zastupitele na úbytek mládeže v SDH. Informoval přítomné o možnosti tábora pro děti ve dnech 1.7.- 4.7.2015, o
volební schůzi SDH (16.1.2015) a o setkání okrsků (30.1.2015)
Rozpočtové provizorium
Není-li rozpočet pro následující rok schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření obce v době do
schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria (obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu
a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Obec hradí závazky vyplývající z již
uzavřených smluv).

Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje rozpočtové provizorium
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3/15122014 bylo schváleno
Závěrečné úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014
Účetní obce předložila zastupitelům závěrečné rozpočtové úpravy, které zastupitelé schválili.
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje závěrečné úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4/15122014 bylo schváleno
Inventury 2014
Starostka obce jmenovala ostatní členy zastupitelstva zároveň členy inventarizačních komisí. Účetní obce předložila
zastupitelům soupisy inventarizačních položek k provedení inventur.
Termíny zasedání ZO v 1. pololetí 2015
Starostka obce oznámila přítomným zastupitelům termíny konání zasedání zastupitelstva na 1. pololetí 2015 a to: 26. ledna,
23. února, 30. března, 27. dubna, 25. května a 29. června.
Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce
Paní Kousalíková zpracovala pro obec plán financování obnovy kanalizace (viz příloha)
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje plán financování obnovy kanalizace obce
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5/15122014 bylo schváleno
Otevřený dopis zastupitelům a občanům obce Oldřichovic
Obecní zastupitelstvo a občané obdrželi „Otevřený dopis“, ve kterém jeho autoři žádají zastupitele obce, aby se k dopisu
veřejně a ještě před volbami jednotlivě vyjádřili a celou záležitost občanům objasnili. Zastupitelé obce (zvoleni ve volebním
období 2010 – 2014), kterým byl dopis směrován, se rozhodli k němu nevyjadřovat.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Oldřichovice schvalují nevyjadřovat se k „Otevřenému dopisu“.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6/15122014 bylo schváleno
Různé
- zastupitelé obce informovali o možnostech registračních e-mailů k webovým stránkám obce. Na příštím zastupitelstvu
bude přednesena cenová nabídka na tuto službu
- starostka obce navrhla zastupitelům, aby výše poplatků na rok 2015 zůstala ve stejné výši jako v roce 2014 s tím, že bude
posunut termín pro zaplacení veškerých poplatků nejpozději k 30.11. daného roku. (kabelová televize Kč 600,-/čtvrtletí,
odvádění odpadních vod Kč 100,-/osoba, poplatek ze psa Kč 100,-/ks, vývoz popelnic – dle četnosti) Zastupitelé tento návrh
schválili.
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje poplatky na rok 2015 ve stejné výši jak v roce 2014, termín zaplacení nejpozději
do 30.11. daného roku.

Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7/15122014 bylo schváleno
- ZŠ Pohořelice požádala obecní zastupitelstvo o finanční příspěvek Kč 500,- na dárkový balíček do tomboly na ples ZŠ
Pohořelice, kterou navštěvují i děti z naší obce. ZO schválilo tento finanční příspěvek
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 500,- na dárkový balíček do tomboly na ples ZŠ
Pohořelice.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8/15122014 bylo schváleno
- starostka obce informovala ostatní zastupitele o dopise ing. arch. Juráka, ke kterému se bude vyjadřovat advokát obce
JUDr. Radek Bílek
- MŠ Komárov požádala obecní zastupitelstvo o finanční příspěvek-proplacení faktury na částku Kč 2.710,- za hračky do MŠ
Komárov, kterou navštěvují i děti z naší obce. ZO schválilo tento finanční příspěvek.
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje proplacení faktury ve výši Kč 2.710,- pro MŠ Komárov
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9/15122014 bylo schváleno
-ZO schválilo, že na webové stránky obce a do úřední vývěsky se budou zveřejňovat pouze usnesení ze zasedání
zastupitelstva, zápis bude uložen v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí občanům po dobu 5 let.
Návrh usnesení: ZO Oldřichovice schvaluje uveřejňování pouze usnesení ze zasedání zastupitelstev, nikoliv zápisů, ty budou
uloženy v kanceláři OÚ po dobu 5 let k nahlédnutí, poté budou převezeny k archivaci
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 1

zdržel se 1

Usnesení č. 10/15122014 bylo schváleno
Diskuse
Slova se ujal Ing. Hnilica, který se zajímal, kdo je vlastníkem „sloupů“ a kdo je vlastníkem „vedení“. Předsedající mu
odpověděla, že „sloupy“ jsou v majetku E-ONu a „vedení“ je v majetku obce. Dále ing. Hnilica požádal místní hasiče, zda by
na pozemku p.č. 23 ořezali strom (na předchozím zasedání zastupitelstva ale řekl, že strom sám pokácí, vzhledem k jeho
stáří, na dnešním zasedání však změnil názor a řekl, že strom kácet nebude, že je již starší člověk). Jelikož ing. Hnilica není
majitelem výše uvedeného pozemku, nemohou členové SDH jeho žádosti vyhovět, aniž by měli písemný souhlas od majitele
tohoto pozemku. Obecní zastupitelstvo vyzve majitele pozemku k ořezání větví, které zasahují do veřejného osvětlení, příp.
k písemnému souhlasu od majitele pozemku, zda je možno strom ořezat vlastními silami.
Dále se slova ujala paní Tököly, které se nelíbilo, že obdržela od obce výpověď na pronájem obecního pozemku za kulturním
domem (KD), p.č. 9. Na tomto pozemku jsou však umístěny septiky od KD, které je nutno zkontrolovat a v případě potřeby
vyvézt, aby se zamezilo zápachu v prostorách sociálního zařízení v kulturním domě. Dřevo, které je uloženo na tomto
pozemku je nutno odstranit, aby mohlo dojít k výše uvedené kontrole septiků.
Dále byl vznesen požadavek, aby byli občané informováni o dění v Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví (MAS
SCHP), k čemuž bylo odpovězeno, že po každém jednání MAS SCHP jsou informace z tohoto jednání předneseny
místostarostou obce na zasedání zastupitelstva.
Dále se slova ujala paní Kotasová, která požádala, aby se zveřejňoval ze zasedání zastupitelstva i zápis, nejen usnesení. ZO
schválilo – viz usnesení č. 10/15122014 výše, že se budou zveřejňovat pouze usnesení a zápisy budou uloženy k nahlédnutí
v kanceláři OÚ. Dále paní Kotasová vznesla požadavek, aby se v obci konala častěji veřejná setkání s občany a Ti byli více
informováni o dění v obci. Bylo odpovězeno, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné a mohou se ho občané účastnit,

veřejných setkání s občany se v posledních letech účastnilo minimální množství občanů, proto četnost těchto setkání je
zpravidla 1x ročně. Dále se paní Kotasová zajímala o plnění rozpočtu obce, tyto informace jsou k dispozici každý měsíc při
uzávěrce. Závěrečné roční plnění rozpočtu obce bude na žádost paní Kotasové zveřejněno na webových stránkách obce.
V 19.00 hodin ukončila starostka obce zasedání zastupitelstva.

Starostka obce: Bartková Marie
Ověřovatelé zápisu: Měrka Petr, Veverka Marian
Zapsala: Večeřová Lenka

