Obec Oldřichovice
Zastupitelstvo obce Oldřichovice

ZÁPIS
z 32. zasedání obecního zastupitelstva obce Oldřichovice

Datum konání: 27. ledna 2014
Přítomni: Bartková Marie, Měrka Petr, Ing. Neulinger David, Samsonek Radim, Strojil Vincenc, Ing. Valouch Tomáš, Ing. Zelík
Adam
Hosté: Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Kamil Měrka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Valouch Tomáš, Stroji Vincenc

Zasedání zastupitelstva řídila starostka obce Marie Bartková, zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin, na úvod dostali slovo
architekti plánované akce „Volnočasový areál Oldřichovice“, kteří byli na jednání pozváni.
Volnočasový areál Oldřichovice
ZO projednali s architekty-projektanty připravovanou projektovou dokumentaci, prodiskutovali situaci ohledně získání
stavebního povolení, realizaci projektu a jednotlivé technické detaily stavby.
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2014, který byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na
webových stránkách obce od 10.1.2014 – 27.1.2014. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet pro rok 2014 (příjmy a výdaje
ve výši 6.489 tis.)
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 1/27012014 bylo schváleno.
Různé
ZO schválili finanční příspěvek na žáky ZŠ Pohořelice ve výši Kč 34.000,- a MŠ Pohořelice ve výši Kč 8. 000,ZO schválili, že veškeré poplatky (odvoz odpadu, kabelová televize, pes, odvádění odp.vod) zůstanou ve stejné výši jako
v roce 2013.
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ZO schválilo prodej pozemku p.č. 447/5 o výměře 179m , který nově vznikl oddělením od p.č. 447/4 do vlastnictví soukromé
osoby. Záměr obce o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce od 10.1.2014 –
27.1.2014.
ZO schválili odměny za výkon funkce členům zastupitelstev - dle Nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 1.1.2014 – viz příloha
ZO projednali žádost občana o vybudování kašny na p.č. 45/1 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel s využitím stávající kanalizace.
Vzhledem ke stáří obecní kanalizace nebylo této žádosti vyhověno, ZO odsouhlasili, že nejprve je nutno postupně opravovat
kanalizaci stávající a poté vybudovávat nové „vodní prvky“.

Termíny pro zasedání zastupitelstva v roce 2014 byly stanoveny na 3. března, 7. dubna + od 18 hodin veřejné setkání
s občany, 5. května, 2. června, 1. září.
Starostka obce ukončila zasedání v 19. 40 hodin.

SHRNUTÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Oldřichovice konaného dne 27.1.2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

přípravné projektové práce na akci „volnočasový areál Oldřichovice“

-

termíny pro zasedání zastupitelstva v roce 2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

rozpočet pro rok 2014

-

finanční příspěvek na žáky ZŠ a MŠ

-

poplatky ve stejné výši jako v roce 2013

-

prodej pozemku p.č. 447/5

-

výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev od 1.1.2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

žádost občana o vybudování kašny

Starostka obce: Bartková Marie
Ověřovatelé zápisu: Ing. Valouch Tomáš, Strojil Vincenc
Zapsala: Večeřová Lenka

