Obec Okřesaneč
286 01 Čáslav

Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obecního úřadu Okřesaneč
dne 22. 1. 2018, od 18.15 hodin
Přítomni:

Zbyněk Vančura, Jaroslav Matoušek, Karel Bačina, Lucie Benceová,
Ján Puskás,

Nepřítomni:

Milan Lipenský, Miloš Šveřepa

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Matoušek, Lucie Benceová

Zapisovatelka:

Jindra Puskásová

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Změna programu
Dar – hasičský ples
Zpráva z kontroly MVČR
Dar – maškarní ples
Záměr pronájmu pozemku
Provozní dotace TJ Sokol
Cenová nabídka – okna do kabin
Informace k riziku navýšení nákladů za OH
Záměr prodeje plynové přípojky k domu č. p. 17

1) Starosta přečetl program. Oproti programu v pozvánce byly přidány některé body (viz. výše).
Zastupitelstvo s programem jednání jednohlasně souhlasí.
2) SDH Okřesaneč podalo žádost na obec na dar ve výši 10.000,- na nákup cen do tomboly na
hasičský ples. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s tím, že starosta SDH Okřesaneč předloží
k proplacení doklady za nákup těchto cen.
3) Místostarosta předložil zastupitelům Zprávu z kontroly z MVČR. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s jednotlivými body a jednohlasně se zápisem souhlasí.
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4) TJ Sokol Okřesaneč podalo žádost na obec na dar ve výši 10.000,- na nákup cen do tomboly
na Maškarní ples. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s tím, že starosta TJ Sokolu Okřesaneč
předloží k proplacení doklady za nákup těchto cen.
5) Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 557/38 naproti domu
číslo popisném 27.
6) TJ Sokol Okřesaneč podalo žádost na obec na provozní dotaci ve výši 35.000,- na provoz
spolku. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s tím.
7) Starosta předložil cenovou nabídku od firmy Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o. na okna
do kabin na celkovou výši 49.343,31. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo nákup a
zabudování těchto oken do kabin.
8) Zastupitelstvu byl předložen dopis od České asociace odpadového hospodářství – Informace
k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst.
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
9) Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje STL plynové přípojky k domu č. p. 17.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Lucie Benceová

…....................................

Jaroslav Matoušek

….....................................

Zbyněk Vančura

….......................................

