OBEC PODOLÍ
Vyhotovil : místostarosta

ZÁPIS
A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PODOLÍ
č. 26 dne 28.prosince 2009
Zasedání bylo zahájeno starostou obce v 19:05hod, na zasedání přítomno 7
zastupitelstva z celkového počtu 7.
Starosta pověřil :
Předsedajícího zasedání
Dočkalíková
určil
Zapisovatele zápisu
Dostalík
Ověřovatele zápisu
Šebesta, Vlček
1.

členů

Projednání a schválení programu zasedání
Zastupitelstvu obce Podolí byl navržen ke schválení následující program zasedání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení a zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce
3. Projednání a schválení-úprava rozpočtu,rozpočtové změny pro letošní rok
4. Projednání a schválení rozpočtového provizoria pro rok 2010.
5. Příprava řádné inventarizace majetku a závazků obce
6. Různé,pošta
- Projednání žádosti manželů Slaměnikových
7. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro :
všichni
Zdržel se :
Proti :
• Program byl schválen 7 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce.

2.) Kontrola usnesení a zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce
Zprávu o činnosti starosty obce a zastupitelstva včetně plnění přijatých usnesení přednesl
starosta obce. Zpráva je součástí tohoto dokumentu, založena jako příloha č.1
3.) Projednání a schválení-úprava rozpočtu,rozpočtové změny pro letošní rok
Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že RP nepokryjí některé výdaje a došlo k navýšení příjmů navrhuje
starosta obce provedení rozpočtových změn dle předloženého rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 1/26-09:
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 4/2009 v navrhovaném
znění. Návrh Rozpočtového opatření je přiložen k zápisu jednání zastupitelstva obce jako
příloha č.2.
Rozprava k usnesení č. 1/26-09
Vlček – požádal o předložení Rozpočtu obce po provedených změnách. Na zasedání nikdo
tento dokument neměl, byla předložena účetní uzávěrka i s rozpočtovými změnami,
žadatelem neakceptováno.
Vlček – požádal o vysvětlení kdy a v jaké výši FP bylo schváleno vybudování osvětlení
k č.p.76, na jednání nebyly zápisy z dřívějších jednání zastupitelstva, nedoloženo.
Vlček – žádal o zdůvodnění čerpání FP na odvoz kalů při čištění potoka, dle jeho názoru za
toto odpovídá povodí a navrhl žádat o dotaci na tuto akci od povodí.
Filipko – souhlasil s Včkem o nutnosti mít na jednání Rozpočet s provedenými úpravami.
Vlček – navrhl převést skutečně navýšené příjmy do RP 5901 OdPa 6171 Nespecifikované
rezervy.
V 19:50 opustil zasedání Novák, počet přítomných členů zastupitelstva klesl na 6.
•

•

Výsledek hlasování k usnesení po navržené změně RP v příjmech :
Pro :
Sehnula,Filipko,Dostalík, Dočkalíková, Šebesta
Zdržel se :
Proti :
Vlček
Usnesení č.1/26-09 bylo schváleno 5
hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání a schválení rozpočtového provizoria pro rok 2010
Důvodová zpráva
Protože zastupitelstvo obce v současné době nemá návrh rozpočtu obce na rok 2009 je
nezbytné schválit způsob hospodaření v době rozpočtového provizoria a to nejdéle do
31.března 2010.

Návrh usneseníč.2/26-09
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010
v navrženém znění. Pravidla rozpočtového provizoria jsou přiložena k zápisu z jednání
zastupitelstva obce jako příloha č.3.
Rozprava k usneseníč. 2/19-09
Vlček – zkritizoval starostu obce, že nemá připraven Návrh rozpočtu obce na rok 2010.
Vlček - nesouhlasil s výdajem 12.000 Kč na akci pro občany-důchodce na měsíc leden a
navrhl vyškrtnout tuto část z Pravidel rozpočtového provizoria.
Výsledek hlasování ke změně usnesení :
Pro :
Vlček
Zdržel se :
Proti :
Sehnula,Filipko,Dostalík, Dočkalíková, Šebesta
• Změna usnesení nebyla schválena.

•

•

Výsledek hlasování k usnesení v původním znění:
Pro :
Sehnula,Filipko,Dostalík, Dočkalíková, Šebesta
Zdržel se :
Vlček
Proti :
Usnesení č. 2/26-09 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5. Příprava řádné inventarizace majetku a závazků obce

Starosta obce seznámil ZO s návrhem provedení Řádné inventarizace majetku a závazků obce
pro rok 2009.
Návrh usnesení č. 3/26-09
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje návrh provedení řádné inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2009 a složení inventurních komisí..
Rozprava k usnesení č. 3/19-09
nebyla
•

Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula,Filipko,Dostalík, Dočkalíková, Šebesta, Vlček
Zdržel se :
Proti :
• Usnesení č.3/26-09 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva
obce.

6. Různé,pošta
- Projednání žádosti manželů Slaměnikových
Starosta obce seznámil jednání s došlou poštou a s došlou žádostí manželů Slamníkových
k vykácení vzrostlých stromů na obecním pozemku, originál žádosti je přiložen k zápisu jako
příloha.
Starosta navrhl zastupitelstvu sejít se na místě samém a písemně odpovědět na žádost manželů
Slaměníkových do konce měsíce února, po krátké rozpravě byl návrh členy zastupitelstva
akceptován a přítomný p.Slaměník s návrhem souhlasil a uznal zatímní ústní odpověď jako
dostačující.
Starosta seznámil jednání s došlou poštou za uplynulé období.
Do diskuze se přihlásili :
Vlček – požádal o písemné vyjádření starosty obce na následující otázky :
1) Proč nefungují webové stránky obce
2) Proč se nedodržuje Rozpočet obce a jsou nutná Rozpočtová opatření
3) Zda funguje na Obecním úřadě Czech POINT.
Filipko – požádal o vysvětlení v jakém stadiu je smlouva iobce se společností VEOLIA, která
zřejmě bude zabezpečovat příměstskou autobusovou dopravu pro obec
Navrhl, aby smlouva byla podepsána.
Návrh usnesení :
Starosta obce do konce roku 2009 úpodepíše smlouvu se společností VEOLIA k zabezpečení
příměstské autobusové dopravy s dobou trvání smlouvy na 1 rok.
• Výsledek hlasování návrhu :
Pro :
Sehnula,Filipko, Dočkalíková, Šebesta, Vlček
Zdržel se :
Dostalík
Proti :
• Usnesení č 4/26-09 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva
obce.
Starosta – navrhl mimořádný svoz domovního odpadu na 4.ledna2010, nebylo podpořeno
s vyjímkou Dostalíka.
7. Organizační záležitosti
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 22: 30 poděkováním starosty všem za
účast na jednání.
……………………………………………….
ing. Lubomír Sehnula – starosta obce
............................................................
Vlček - ověřovatel

..................................................................
Šebesta - ověřovatel

