
Obec Okřesaneč 

286 01  Čáslav 

Zápis ze zasedání zastupitelstva  
Obecního úřadu Okřesaneč 

dne 13. 12. 2019, od 18.15 hodin 

Přítomni:   Zbyněk Vančura, Jaroslav Matoušek, Lucie Benceová 

Miloš Švěřepa, Karel Bačina, Ján Puskás, Petr Slavík 

Ověřovatelé zápisu: Petr Slavík, Jaroslav Matoušek 

Zapisovatelka: Ing. Jindra Puskásová  

 
Program: 
 

1) Změna programu 

2) Prodej části pozemku č. 615/1 v katastrálním území Okřesaneč.  

3) Plán inventur a odpisový plán 

4) Záměr pronájmu nemovitosti č. p. 108 

5) TKO na rok 2020 

6) Arriva – veřejná autobusová doprava 

7) Zpráva o výsledku přezkoumání – dílčí 

8) Kontejnery na tříděný odpad 

9) Pravomoc starosty – rozpočtová opatření  

10) DPP – Slavík  

11) DPP – zastupitelé 

 
 

1) Starosta přečetl program. Oproti programu v pozvánce byly přidány některé body (viz. výše). 
Zastupitelstvo s programem jednání jednohlasně souhlasí.  
 

2) Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku č. 615/1 v katastrálním území Okřesaneč 
na základě žádosti panu Pavlu Horákovi, bytem Rašovice 44, za cenu 50,-/m

2
. 

 
3) Dále zastupitelstvo jednohlasně schvaluje plán inventur a odpisový plán za rok 2019.  

4) Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti číslo 108 za cenu 
1500,-/měsíc + zálohy na energie. 

5) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na poplatky za svoz TKO pro rok 2020 ve výši 450,-
/osobu trvale bydlící, 400,-/dítě do 15ti let a 450,-/rekreační objekt. Zastupitelstvo  
jednohlasně souhlasí. 
 

6) Na obecní úřad byl doručen Dodatek ke smlouvě č. 651/295/2008 o zajištění veřejné linkové 
dopravy – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 je 27 824,- Kč. Zastupitelstvo jednohlasně 
schvaluje úhradu této ztráty,  respektive souhlasí s podpisem tohoto dodatku. 
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7) Zastupitelstvu byla předložena zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 
2019. Zastupitelstvo přijalo nápravné opatření, které jsou přílohou zápisu. 

8) Starosta dal návrh na objednání 5ti kusů kontejneru (2x plast, 1x sklo, 2x papír). 
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí. 

9) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo pravomoc starosty ke schvalování rozpočtových 
opatření. Dodatečně tedy zastupitelstvo schvaluje, že starosta může schvalovat rozpočtová 
opatření do výše 2.000.000,-. 

10) Zastupitelstvo dodatečně schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Slavíkem, 
jako zastupitelem obce, na opravu pohostinství. 

11) Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje uzavření dohod o provedení práce v roce 2019 se všemi 
zastupiteli obce na pomocné práce v pohostinství.  

 
 

 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu:  Petr Slavík     …..................................... 

Jaroslav Matoušek    ….................................... 

Starosta obce:  Zbyněk Vančura  …....................................... 


