Z6pis 8.3 I 2016
ze zasedini obecniho zastupitelstva obce Zvdiinek, kter6 se konalo dne 13. 6.2016

Piitomni: 6 dlenri obecniho zastupitelstva

Program:

1. Urdeni ovdiovatehi z6pisu ($95 odst. I zhkona o obcich) a zapisovatele
2. Kontrola z6pisu a usneseni z minuldho zasedilni
3. Informace o pln6ni rozpodtu obce pro pololeti 2016
4. Informace k rozpodtov6mu opatieni 3/2016
5. Informace o kontrole odboru Zivotniho prostiedni Nymburk o nakl6d5ni s odpady obce
6. Uhrada a detnost vyvozu smdsn6ho komun6lniho odpadu pro rok 2017
7. 26dostobce Pisty o piispdvek na provoz IvtS Pisty - doplf,ujici bod
8. Zhdost o vyj6dieni k vedeni objizdnl trasy - doplilujici bod
9. Diskuse
10. Usneseni

Zasedfinizahililapiedsedajicf starostkaZlataYandurov6.

Urieni ovEiovatehi zdpisu ($ 95 odst. I zikona o obcich) a zapisovatele
Vyhotovenim z6pisu byla povdiena panf Jana Htlov6, ovdienim z6pisu ze zaseddni byli povdieni
pan Radek Musil apari Petra Ja5ov6. (pro 6)
Piitomni byli sezn6meni s programem zasedfni a piedsedajicipoZildala dleny zastupitelstva

I.

o dopln6ni. N6vrhy nebyly a zastupitel6 program schvdlili (pro 6)'

II.

Kontrola zipisu a usneseni z minuldho zaseddni
I(ontrolu z6pisu provedla pan Pavel Kyjanek a pan Bohumil Urban. Zdpis byl i6dnd podeps6n,
bez piipominek. V r6mci sezn6meni s plndnim z6pisu z minul6ho jednani starostka obce
informovala o n6sledujicich bodech - Vyhki5ka 112016 nabyla platnosti.

ilI.

Informace o plndni rozpoitu obce pro pololeti 2016
Starostka sezn6mila piitomn6 s pln6nim rozpodtu obce za obdobi leden aZ kvdten 2016.
Rozpodtovan6 piijmy jsou v soudasn6 dobd naplnEny na 50 yo, rozpodtovan6 vfdaje, vdetnE vfdajft
upravenfchRO jsounapln6nyna30 Yo.Zasttpitelstvo vzalo informacinav6domi.

IV.

Informace k rozpoitov6mu opatfeni 312016
sezndmila piitomn6 s rozpodtovym opatienim, kter6 na zdkladd pravomoci ji svdien6
obce
Starostka
provedla k datu 3I.5.2016. Navli5eni piijmri z titulu piefakturace vodn6ho a stodn6ho na pronajatem
objektu dp. 10. D6le navy5eni piijmri z poplatkri zaodpad. Taktfi,riprava vfdajt souvisejicf
s vydaji zavodnl a stodn6 dp. 10. D6le byly zvy5eny vydaje na opravu silnic v obci. Zastupitelstvo
vzalo informaci na vddomi.

V.

Informace o kontrole odboru iivotniho prostiedi Nymburk
Starostka obce sezndmila piitomnl se zprdvou o kontrole odboru Zivotnfho prostiedni Nymburk
naklildfni s odpady obce. Kontrolovanym obdobfm byly roky 2016,2015. Kontrola neshledala
Lddne poruSenf povinnostf ze strary obce, obec zajistila vSe dle zikona. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vddomi.

VI.
a)

b)

c)

o

Utrrad a ietnost vivozu smEsn6ho komunflniho odpadu pro rok 2017
Starostka obce navrhla vfpovEd' Hospod6isk6 smlouvy (,. 1110,2002 na svoz, sbdr a zjistdni
likvidace komun6lniho odpadu v obci ZvEiinek. (pro 6)
Starostka obce navrhla detnost vyvozukomun6lniho odpadu pro rok 201T lx t;fdn6.
V obdobi duben - iijen bude lx tyden komun6lni odpad, lx tfden bio odpad. (pro 6)
Uhrada zaodvozkomun6lniho a bio odpadu byla stanovena na d6stku 90b,-- K8. $ro 6)

VII.

Lfudost obce Pisty o piisp6vek na provoz MS Pisty - doplfiujfci bod
Starostka informovala piitomn6 o Z6dosti obce Pisty, kterii se na jednrini zastupitelstva vr6tila po
doddni vyLddanychinformaci obci Pisty. Novd bylo na z6.kladd vydisleni obci Pisty poladovdna
d6stka 28.963 Kd, jako piispEvek na provoznf n6klady trrtS listy. (pro 0, proti 3, zdrieli se 3)

VIII.

i.6dost o vyjfdieni k vedenl objizdn6 trasy - dopliuj(cf bod
Obecnimu riiadu byla dorudena Z6dost obce Lys6, stavebniho odboru k vedeni objizdne trasy pies
obec Zvdiinek pii ripln6 tzdvdrce obce Ostr6. Vzhledem ke skutednosti, Ze by hlavnf objizdnhtrasa,
vdetnd kami6nov6 dopravy v obdobf dervenec - srpen vedla centrem obce Zvliinek, shodlo se
zastupitelstvo nazan:d.tavdm stanovisku. Starostka obce byla povEiena odesliinim vyj6dieni ve
stanovend lhfitd. (pro 6)

IX.

Diskuse
Do diskuse se nikdo nepiihl6sil.

X. Usneseni
Zapisovatelka piednesla n6vrh usnesenf 312016 ze zaseddni dne 13. 6.2016. N6vrhy na doplndni
zastupiteld nepodali. Usneseni bylo schvSleno v nawZen6m zndni. (pro 6 )

podpisy ovdiovatelti

podpis starostky

