Obec Oldřichovice
Zastupitelstvo obce Oldřichovice

ZÁPIS
z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Oldřichovice
Datum konání: 28. května 2012
Přítomni: Bartková Marie, Měrka Petr, Ing. Neulinger David, Samsonek Radim, Strojil Vincenc, Ing. Valouch Tomáš
Omluven: Ing. Zelík Adam
Ověřovatelé zápisu: Ing. Valouch Tomáš, Ing. Neulinger David
Zasedání zastupitelstva řídila starostka obce Marie Bartková, zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin.

Schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce (ZO) Oldřichovice schvaluje program zasedání dle rozeslaných pozvánek

Závěrečný účet obce 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 s celoročním hospodařením – bez výhrad, součástí zápisu
jsou přílohy (plnění příjmu a výdajů za rok 2011, hospodaření s majetkem, vyúčtování finančních prostředků ke státnímu
rozpočtu, státním fondům a rozpočtovým příjmům z krajů a dotace, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 1/28052012 bylo schváleno

Finanční příspěvek Automotoklubu neslyšících Zlín
ZO neschválilo žádost o poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Automotoklub neslyšících Zlín, obec Oldřichovice
finančně přispívá nevidomé občance naší obce
Výsledek hlasování:

pro 0

proti 6

zdržel se 0

Usnesení č. 2/28052012 nebylo schváleno

Barum Czech Rally Zlín
ZO schválilo povolení průjezdu rychlostní zkoušky 42. Barum Czech Rally Zlín dne 2.9.2012 naší obcí za podmínky, že
dotčené komunikace budou po ukončení závodu vyspraveny a uvedeny do původního stavu na náklady Barum Czech Rally
Zlín.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3/28052012 bylo schváleno

Úvěrová smlouva na akci „Revitalizace veřejného prostranství a vybudování obecního chodníku v obci
Oldřichovice
ZO schválilo uzavření úvěrové smlouvy ve výši Kč 6 mil. od České spořitelny, a.s. se splatností 9 let, zajištění blankosměnkou
obce a budoucími rozpočtovými příjmy

Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4/28052012 bylo schváleno

Komunitní plánování sociálních služeb Otrokovicko
ZO schválilo Smlouvu o partnerství pro projekt OP LZZ Monitoring a zkvalitňování komunitního plánování sociálních služeb
(KPSS) na Otrokovicku a dokument KPSS na Otrokovicku na období 2013 – 2015.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5/28052012 bylo schváleno

Moravská skládková společnost
2

ZO schválilo přerozdělení poplatků dle současné výměry „skládky“ na k.ú. Oldřichovice u Napajedel o výměře 22 012 m , což
činí 13,1978% z celkové výměry „skládky“ dle Geodetického zaměření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice s uvedením výměr areálu Centra na jednotlivých katastrálních územích, vypracovaného ing. Ivo Sejrkem,
geodetická kancelář Zlín, Příluky 295.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6/28052012 bylo schváleno
ZO bere na vědomí, že od 2.6.2009 – 31.3.2012 vznikla obci Oldřichovice pohledávka neodvedením poplatků za skládkování
na „skládce Kvítkovice“ v k.ú. Oldřichovice u Napajedel. Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrácením pohledávky na účet
obce Oldřichovice.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7/28052012 bylo schváleno

Dotace 2012
Starostka obce informovala přítomné o přidělení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu Olomouc na „akci“
Revitalizace veřejného prostranství a vybudování nového chodníku v obci Oldřichovice“ ve výši Kč 4,019.400,-.
Dotace na rekonstrukci dětského hřiště nebyla obci přidělena (obec Oldřichovice je 4. náhradníkem)
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a v 19:45 hodin ukončila zasedání zastupitelstva.

Starostka obce:

Marie Bartková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Valouch, Ing. David Neulinger

Zapsala:

Lenka Večeřová

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Oldřichovice konaného dne 28.5.2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

dotace roku 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

závěrečný účet obce 2011

-

průjezd Barum Rally Czech Zlín

-

přijetí dlouhodobého úvěru od České spořitelny, a.s.

-

smlouvu o partnerství s KPSS na období 2013 – 2015

-

přerozdělení poplatků dle současné výměry „skládky“

-

navrácení pohledávky z místních poplatků ze „skládky“

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

poskytnutí finančního příspěvku Automotoklubu neslyšících Zlín

Ing. David Neulinger

Marie Bartková

místostarosta obce

starostka obce

