Obec Okřesaneč
286 01 Čáslav

Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obecního úřadu Okřesaneč
dne 15. 12. 2017, od 18.15 hodin
Přítomni:

Zbyněk Vančura, Jaroslav Matoušek, Karel Bačina, Milan Lipenský,
Ján Puskás, Miloš Šveřepa

Nepřítomni:

Lucie Benceová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Matoušek, Miloš Šveřepa

Zapisovatelka:

Jindra Puskásová

Program:
1) Změna programu
2) Prodej pozemku č. 435/20
3) Pokácení stromů
4) Informace místostarosty o kontrole z MVČR a SOA KH
5) Projektová dokumentace
6) Rozpočtové opatření
7) Návrh rozpočtu na rok 2018
8) Střednědobý výhled
9) Plán inventur a odpisový plán
10) Poplatky za svoz TKO pro rok 2018
11) Dodatek ke smlouvě Veolia na rok 2018

1) Starosta přečetl program. Oproti programu v pozvánce byly přidány některé body (viz. výše).
Zastupitelstvo s programem jednání jednohlasně souhlasí.
2) Na základě žádosti manželů Čepkových zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č.
435/20.
3) Starosta dal návrh na pokácení stromů u staré hospody, jedná se o 7 bříz. Zastupitelstvo
jednohlasně souhlasí.
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4) Místostarosta podal informaci zastupitelům o kontrole z MVČR, předložil i zápis
o dodatečném dodání potřebných dokumentů. Dále podal informaci o následné kontrole
z SOA Kutná Hora. Zápis z této kontroly ještě nebyl doručen.
5) Na obecní úřad byla doručena žádost od Projektové kanceláře Merenus Čáslav o stanovisko
na projektovou dokumentaci domu číslo popisné 12. Zastupitelstvo s touto projektovou
dokumentací souhlasí za následujících podmínek:




Nemovitost bude využívána POUZE k rodinnému typu bydlení;
Nebude zde provozován zařízení typu penzion, školící centrum (zařízení), svatby, apod..
Nebude narušován klid po 2200 hodině večerní.

6) Zastupitelé jednohlasně souhlasí s rozpočtovým opatřením.
7) Hospodářka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2018, který je přílohou tohoto
zápisu. Zastupitelstvo jednohlasně a v plném počtu souhlasí s tímto návrhem.
8) Hospodářka předložila zastupitelstvu Střednědobý výhled, který je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo jednohlasně a v plném počtu souhlasí.
9) Dále zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s plánem inventur a s odpisovým plánem za rok
2017.
10) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na poplatky za svoz TKO pro rok 2018 ve výši 450,/osobu trvale bydlící, 400,-/dítě do 15ti let a 450,-/rekreační objekt. Zastupitelstvo
jednohlasně souhlasí.
11) Zastupitelstvu byla předložen dodatek ke smlouvě v celkové výši 28.064,- na dopravní
obslužnost od firmy Arriva Chrudim. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Miloš Šveřepa

…....................................

Jaroslav Matoušek

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

Zbyněk Vančura

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

