Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Zalešany
konaného dne 11.12.2018

Přítomni:pp.Balšánková,Tvrdíková, Mgr.Libotovský, Mgr.Zeman,Bc.Škarban
Omluveni:0

Program:1)Zahájení
2)Schválení programu,určení ověřovatelů zápisu
3)Úprava rozpočtu č.7
4)Schválení rozpočtu na rok 2019
5)Schválení inventurní komise
6)Schválení smlouvy o zřízení Věcného břemene(stavba IP-12-6013228,Zalešany)
7)Schválení smlouvy o zřízení Věcného břemene(přeložka NN č.EP-12-6003191)
8)Revokace Čj.4/2017
9)Různé

1)Starostka přivítala přítomné.
2)OZ bylo seznámeno s programem schůze.Do programu schůze byl navržen bod-Schválení Dodatku
č.1 od fi. Nykos ke smlouvě na zabezpečení separovaného odpadu.Ověřovateli zápisu byli určeni
pí.Tvrdíková a p.Libotovský.
Usnesení č.33/2018: Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s navrženým programem schůze i s
návrhem dalšího bodu programu-Schválení Dodatku ke smlouvě na zabezpečení separovaného
odpadu a určenými ověřovateli zápisu.
3)Úprava rozpočtu:dostali jsme dalších 65% dotace tj.4 550 000,-Kč,bude uhrazena fa.1.548 652,76Kč a zbytek peněz bude použito jako mimořádná splátka.Dojde k navýšení v příjmech:DPFO-5500,Kč,DPH-50 000,-Kč,odvod loterií-2000,-Kč,daň z nem.98 000,-Kč,nein.transf.sr.7900,-Kč,dotace
kanalizace 5250000,-Kč,pronájem pozemků-9953,-Kč,prodej pozemku- 7100,-Kč,prodej kamene7000,-Kč,příjmy z pronájmu-200,-Kč.Snížení na přijmech z úroku-500,-Kč.Výdaje-navýšení-

kanalizace(dle dotace),kom.odpad-20000,-Kč,odměny zastupitelé-55000,-Kč,výplata volba prezidenta
-8200,-Kč,činnost místní správy- 9062,-Kč,splátka úvěru – dle vyúčtování VSK Kolín.Snížení výdajůcestovné-2000,-Kč,platby daní a poplatků – 5890,-Kč.Vše k nahlédnutí v účetních knihách na OÚ
v úředních hodinách.
Usnesení č.34/2018:Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s úpravou rozpočtu č.7.
4)Rozpočet na r.2019- v návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo mylně uvedeno,že bude vyrovnaný což
nelze,musí být přebytkový.Z přebytku rozpočtu budou uhrazeny splátky úvěru.Příjem = 1 880 000,Kč, Výdaje = 1 480 000,-Kč, Úvěr = 400 000,-Kč (§ 8124)
Usnesení č.35/2018: Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje rozpočet na rok 2019,který bude
přebytkový.Příjem = 1.880 000,-Kč Výdaje = 1 480 000,-Kč
Úvěr = 400 000,-Kč
5)Navržená Inven. komise: předseda:píTvrdíková,členové:pp.Holečková,Třešňák,Lukáč, Bc.Škarban,
Mgr.Zeman
Usnesení č.36/2018: Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje navrženou inventurní komisi.
6)smlouva o zřízení Věcného břemene (ČEZ-stavba EP-12-6013228,Zal.)
Usnesení č.37/2018:Zastupitelé jednohlasně souhlasí se smlouvou o zřízení Věcného břemene
(stavba IP-12-6013228,Zal.)a pověřují starostku jejím podpisem.
7)smlouva o zřízení Věcného břemene(ČEZ-přeložka NN č.EP-12-6003191,Zal.)
Usnesení č.38/2018:Zastupitelé jednohlasně souhlasí se smlouvou o zřízení
břemene(přeložka NNč.EP-12-6003191,Zal.)a pověřují starostku jejím podpisem.

Věcného

8)Revokace Čj.4/2017- Obec Žabonosy nás loni požádala o dar na dofinancování ČOV,kterou budeme
využívat.Dar se sice odsouhlasil,ale do dnešní doby jsme smlouvu neuzavřeli.Po dokončení kanalizace
v obou obcích splácíme úvěr,vznikly různé fin.potíže (VO Přebozy,oprava cesty),z tohoto důvodu byl
dán návrh na revokaci Čj.4/2017.
Usnesení č.39/2018: Zastupitelé jednohlasně souhlasí s návrhem na revokaci Čj.4/2017.
9)dodatek č.1 fi.NYKOS – smlouva na odvoz separovaného odpadu-Dodatek je vytištěn v novém
účetním systému,ceny zůstávají stejné jako v roce 2018.
Usnesení č.40/2018:Zastupitelé jednohlasně schvalují Dodatek č.1 k smlouvě na zabezpečení
separovaného odpadu na rok 2019 a pověřují starostku jejím podpisem.
10)různé
a)schválení dodatku k Vnitřní směrnici č.2/2012 (změna číselné řady účetních dokladů) a
podpisového vzoru přílohy č.2 k Vnitřní směrnici č.2/2012 – jedná se o podpisový vzor pana
místostarosty.
Usnesení č.41/2018:OZ jednohlasně schvaluje dodatek k Vnitřní směrnici č.2/2012 a přílohu č.2 –
podpisový vzor.

- obec zakoupí pytle na plasty(pokuď bude kontejner plný,bude si je moci občan vyzvednout na OÚ)
- 14.12.proběhne schůzka ohledně kanalizace na OÚ v Žabonosech
Zastupitelé berou na vědomí

Mikulášská nadílka
8.12.2018 v hostinci u p.Mátlové se konala Mikulášská nadílka za hojné účasti.Obec touto cestou
děkuje všem sponzorům,kteří se podíleli na této akci (propůjčení sálu,občerstvení,kulturní vložka).
Také děkujeme za provedení vánoční výzdoby- stromků v obou obcích, které se obzvlášť vydařily.

Schůze byla ukončena ve 20,30 hodin

Mgr.Petr Libotovský
místostarosta

Helena Balšánková
starostka

