Zápis č. 1/2020
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 17. 2. 2020.
Přítomni:

7 členů obecního zastupitelstva
2 hosté

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 ods. 1 zákona o obcích)
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 10/2019
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
5. Informace o plnění rozpočtu v roce 2019
6. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
7. Diskuze
8. Usnesení

I. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání a předsedající požádala členy
zastupitelstva o doplnění.
Vyhotovením zápisu byla pověřena paní Petra Jašová, ověřením zápisu ze zasedání byli
pověřeni pan Zdeněk Novák a pan Pavel Kyjánek.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 7).
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Bohumil Urban a pan Radek Musil. Zápis byl řádně podepsán a bez
připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého zasedání informovala
starostka obce o následujících bodech:
- byla podepsána Dohoda o provedení práce na funkci správce IT na rok 2020
- byla podepsána Dohoda o provedení práce na funkci správce rozpočtu na rok 2020
- byl podepsán Dodatek č. 18 Smlouvy o zpracování účetnictví pro obec Zvěřínek s pí.
Sobotkovou, IČ: 71106197
- byl podepsán Dodatek ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou
Nykos, a.s., IČ: 25085000
- byla podepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Centrem sociálních a
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., IČ: 27395286
- byla podepsána Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2020 s
městem Městec Králové, IČ: 00239437
- byl zveřejněn rozpočtový výhled na období 2020 – 2022

III. Rozpočtové opatření č. 10/2019
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2019. Tímto RO se
navýšily výdaje o 42 246,- Kč, k navýšení došlo hlavně kvůli opravám veřejného osvětlení,
obecního rozhlasu a úpravám svozu odpadu.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

IV. Rozpočtové opatření 1/2020
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020. Došlo k navýšení
příjmů na položce neinvestiční transfery o 3100,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
V. Informace o plnění rozpočtu v roce 2019
Správce rozpočtu seznámil přítomné s plněním rozpočtu v roce 2019. Zpracovaná data
byla k 31. 12. 2019, byla zohledněna všechna rozpočtová opatření roku 2019.
Příjmy za rok 2019 činily částku: 5 532 729,41 Kč, výdaje činily částku: 3 937 102,39
Kč. Rozdíl/přebytek byl 1 595 627,02 Kč, což je lepší výsledek než bylo předpokládáno.
Žádná rozpočtovaná položka nebyla překročena.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
VI. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
Starostka předložila informace o inventarizaci majetku, která proběhla k datu 31. 12. 2019.
Inventarizace probíhala ve dnech 28. – 31. 1. 2020. Majetek obce se podařilo navýšit o 2,2
mil. Kč.
Výsledky inventarizace byly schváleny. (pro 7)

VII. Diskuze
Do diskuze se přihlásil jeden ze zastupitelů, který přednesl stížnost občanů na příliš
vysoký živý plot u křižovatky ulic Hořátevská a Nymburská. Živý plot brání výhledu do
vozovky. Starostka požádá firmu, která se stará o obecní zeleň o úpravu.
Na to navázal další zastupitel s dotazem, zda by bylo možné změnit nastavení dopravního
zrcadla na téže křižovatce, aby byl výhled přehlednější. Starostka ověří možnost úpravy u
správce komunikace.
Jeden z přítomných hostů si vyžádal upřesňující informace ohledně plánované změny
svozu tříděného odpadu na systém door to door. Starostka upřesnila četnost svozu papíru
a plastů.
VIII. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 1/2020 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 7)
Ve Zvěřínku dne 17. 2. 2020
Zapsala Petra Jašová

……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

