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Zápis č.l l 2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ZvěŤínek, které se konalo ďne 26.2.2016

Přitomní: 6 členůobecního zastupitelstva, 2hosté
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Infotmace o plnění rozpočtu obce v roce 2015
Inventafizace majetku obce k 3I. 12.2015
Usnesení k určenípravomocí k rozpoětovým opatřením (doplňující)
Rozpočtovéopatření 112016
7. Žáďost o příspěvek na provoz Mateřské školy Písty
8. Žádosto schválení odsávacího rozvodu kuchyně Hostince na rozcestí
9. Žádost o schválení rozvodu plynu v objektu Hostince na rozcestí
10. Návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Nymburk
II.YyŤazení majetku zuěttt 018' 028
12. Diskuse
13. Usnesení
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I.

Určeníověřovatelů zápisu ($ 95 odst. 1zátkona o obcích) a zapisovatele
Vyhotovenimzápisu byla pověřena paní Jana Hůlová, ověřením zápisu ze zasedání byli pověřeni
paní Petra Jašová a pan Radek Musil (pro 6)
Přítomní byli seznámeni s programem zasedáni a předsedaj íci požádala členy zastupitelstva
o doplnění. Návrhy nebyly a zastupitelé program schválili (pro 6).

II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu zápisuprovedlpan Bohumil Urban a pan Pavel Kyjánek. Zapís byl řádně podepsán,
bez připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého jednání starostka obce
informovala o následujících bodech - byla podepsána Smlouva o zŤízenívěcného břemene s ťtrmou
ČEZ, Smlouva o nájmu nebytových prostor s firmou Skiff PHC sro. Smlouva na úklid sněhu pro
období 2016-2017 nebyla podepsána z důvodu pŤekažky na straně dodavatele. Dodatek ě. 112016 ke
Smlouvě na zabezp ečeníodpadového ho spo dářství byl po dep sán.
ilI.

Informace o plnění rozpočtu obce v roce 2015
Pan Urban seznámilpřítomné o plnění rozpočtu v minulém období _ V roce 2015' Porovnání
závazných ukazatelů provedl k původně schválenómu rozpočtu na období 2015. Celkově byly
realizovány přrjmy ve výši 3.538 tis. Kč, celkové výdaje byly vynaloženy ve výši 1.790 tis. Kč.
Úspora a zžroveínavýšeníhotovosti na účtechobce byla realizovánave výši 1.748 tis. Kč.

IV.

Inventarizace majetku obce k 31.12.2015

Starostka obce předložila informaci o inventarízaci majetku, která byla provedena k datu
3I ' 12. 2015. Inventarízace probíhala ve dnech 15 . I. 2016 - 25. I. 2016. Výsledky inventarizace
byly schváleny. (pro 6)

v.

Usnesení k určenípravomocí k rozpočtovým opatřením
Slova se ujal pan Urban a seznámil přítomné s navrhovaným usnesením k určenípravomocí
k rozpočtovým opatřením v souladu s $ 102, odst. 2, písm. a) zákona ě. 12812000 Sb. o obcích ve
zněni pozdějších předpisů. Kompetence starosty obce k provádění jednotliqých rozpočtových
opatření byla stanovena v následujícím rozsahu a následujícími povinnostmi:
a)úprava závaznýchukazatelů rozpoětu příjmůo max. 100 000,-- Kč v součtuzarczpoětová
opatření v kaŽdém jednom kalendařním měsíci V roce.
b)úprava závaznýchukazatelů rozpočtu ýdajů o max. 100 000'-- Kč v součtu zarozpočtová
opatření v kaŽdém jednom kalendářním měsíci v ťoce.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na infotmace o každémRo provedeném v kompetenci starosty na
neibliŽším zasedání zastupitelstva, konaném po schválení Ro starostou a na jeho odůvodnění.
(pro 6)

\{.

Rozpočtovéopatření 1l20t6
Starostka obce seznámila přítomnés rozpočtovým opatřením I12016. Příjmy v třídě 1 - zvýšenío
600,-- Kč, na základě informace od Středočeského kraje. Navýšení výdajů paragraf 3613 (nebytové
hospodářství) na celkovou částku 180 000,-- Kč, sníŽenívýdajů paragraf 2212 (silnice) o celkovou
částku 4 000 000 Kč. obecní zastupitelstvo návrh schválilo. (pro 6)

vII.

Žádost o příspěvek na provoz tuŠristy
Místostarostka obce informovala přítomné o doručenéžádosti obce Písty o příspěvek na provoz MŠ
v celkové částce 40 000,-- Ke. Školku navštěvuje podle evidence tuŠristy 9 dětí z obce ZvěŤínek.
obec Písty by|avyzvána k předložení kalkulací na provoz vtŠristy,kterádo dne zasedáninebyla
předloŽena, tudiž tento bod nebude zatim proj ednáván.

vnl. Žádost o schválení odsávacího rozvodu kuchyně v Hostinci na rozcestí
obci ZvěŤinek, majiteli objektu byla doručena žádost o schválení odsávacího rozvodu kuchyně
z důvodu zajištění poŽadavků na provoz kuchyňského zaŤízení.obecní zastupitelstvo tuto Žádost
schválilo. (pro 6)
IX. Zádost o rozvod plynu v objektu Hostince na rozcestí
obciZvěŤínek' majiteli objektu byla doručenažádosto rozvod plynu v pronajatém objektu. Na
základě vyplacovaného projektubyl zřizen rozvod plynu v místnosti kuchyně daného objektu.
(pro 6)

x.

Návrh Veřejnoprávní smlouvy

s městem

Nymburk

Místostarostka obce předložila ke schválení návrh Veřejnoprávní smlouvy, na zajištění výkonu
agendy speciálního stavebního úřadu, pro stavby místníchkomunikací nacházejicích se v jejím
správním obvodu. obecní zastupitelstvo návrh smlouvy schválilo a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy. (pro 6)

xI.

Yyřazení majetku zúčtu018' 028

XII.

Diskuse

Starostka obce informovala o potřebě vyřadit majetek evidovaný na účtu018 (software) a účtu028
velkoobjemové kontejnery' které byly obcí odprodány' (pro 6)

Starostka obce připomněla přítomným změnu vývozu velkoobjemového odpadu v březnu 2016.

XIII.

Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení 112016 ze zasedání dne 26.2.2016. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v nawŽenémzněni. (pro 6 )

Zapsala Jana Hůlová
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