Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 12.11.2009
v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.
čas konání: od 18.00 hod.

do 19.20 hod

Přítomni: Vladimír Hlaváček, Ing. Jana Švandová, Josef Kofránek st., Zdenka Jonová,
Mgr. Karel Půš, Josef Kofránek ml., Petr Lukáč, Pavel Žižka
Omluveni: 0
1.Zasedání zastupitelstva zahájil místostarosta obce p. Vladimír Hlaváček a seznámil
přítomné s programem jednání a s tím, že jednání bylo řádně svoláno ve smyslu zákona
o obcích.
Program byl schválen v této podobě:
Program:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise
3. Kontrola usnesení ze zasedání 8.10.2009.
4. Slib nového člena zastupitelstva.
5. Předseda kontrolního výboru – vzdání se funkce.
6. Volba starosty obce, schválení volebního řádu a volební komise.
7. Funkce starosty, místostarosty – odměňování.
8. Bývalý starosta – proplacení dovolené.
9. Návrh rozpočtu a rozpočtových výhledů.
10. Dotace na opravu střechy na MŠ Sloupno
11. Diskuze, různé.
12. Usnesení, závěr.

8 pro

2. Zapisovatelem byl zvolen: pí. Jonová Zdenka
návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Kofránek Josef st., p. Půš Karel
ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Petr Lukáč, p. Kofránek Josef ml.

8 pro
8 pro
8 pro

3.V bodě 3 kontrola usnesení přečetl starosta obce usnesení ze zasedání 8.10.2009
a informoval o úkolech z tohoto zasedání.
4.Slib nového člena zastupitelstva pana Štefana Suroviče.
8 pro
5. Mgr. Karel Půš oznámil, že se vzdává funkce předsedy kontrolního výboru.
9 pro
6. Průběh volby nového starosty obce.
8 pro
1 zdržel se hlasování
7. Odměňování – odměna starosty a místostarosty dle NV č.37/2003 Sb., včetně změny
NV č.79/2008 , neuvolnění zastupitelé, odměny zahrnují i příplatky v plné výši. 9 pro

8. Panu Václavu Rosůlkovi bude vyplacena poměrná část nevyčerpané dovolené.

9 pro

9. Projednávání rozpočtových výhledů a rozpočtu obce na rok 2010.

9 pro

10.Dotace na opravu střechy – MŠ Sloupno.
- byla potvrzena dotace na akci

9 pro

11. Diskuze, různé:
- výběrové řízení na rekonstrukci zámku – bylo podáno jedno odvolání
- bleší trhy – termín 28.11.2009
- zeď u hřbitova – probíhá oprava
- úspěšně proběhla zahrádkářská výstava na zámku
- bude zakoupena nová úřední deska informační tabule
- bude se podávat žádost o dotaci na multifunkční dům
- místní rozhlas – na Parcelaci není slyšet
- les – pozvat pana Čapka zjistit způsob hospodaření
- veřejné osvětlení na cestě do Nového Bydžova – opraveno
- oprava silnice podél řeky do Nového Bydžova – bude se provádět
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11. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno ze dne 12.11.2009 konaného
od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Sloupno

1. zastupitelstvo schvaluje:
program zasedání v této podobě:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu , návrhové komise
3. Kontrola usnesení ze zasedání 8.10.2009.
4. Slib nového člena zastupitelstva.
5. Předseda kontrolního výboru – vzdání se funkce.
6. Volba starosty obce, schválení volebního řádu a volební komise.
7. Funkce starosta a místostarosty – odměňování.
8. Bývalý starosta – proplacení dovolené.
9. Návrh rozpočtu a rozpočtových výhledů.
10. Dotace – oprava střechy MŠ Sloupno.
11. Diskuze, různé.
12. Usnesení, závěr.
2. zastupitelstvo schvaluje:
zapisovatelem byla zvolena paní Jonová Zdenka
návrhová komise byla zvolena ve složení : p. Kofránek Josef st., p.Půš Karel
ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Petr Lukáč a p. Kofránek Josef ml.

8 pro
8 pro
8 pro

3. zastupitelstvo bere na vědomí :
kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 8.10.2009

8 pro

4. zastupitelstvo obce schvaluje:
- slib nového člena zastupitelstva pan Štefana Suroviče.
8 pro
5.zastupitelstvo schvaluje:
- Mgr. Karel Půš oznámil, že se vzdává funkce předsedy kontrolního výboru.
9 pro
6. zastupitelstvo schvaluje:
- volba starosty obce – návrh na funkci starosty: Ing. Jana Švandová
Mgr. Karel Půš
Volební komise ve složení: předseda komise: Mgr. Ilona Tauchmanová
členové komise: p. Půšová, p. Kofránková
Volba nového starosty byla tajná.
Vyhodnocení volby starosty:
Počtem 6 hlasů byl zvolen novým starostou : Mgr. Karel Půš
6 pro
2 proti
1 se zdržel hlasování
Po volbě a vyhlášení výsledků se Mgr. Karel Půš ujal funkce starosty.
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7.zastupitelstvo obce schvaluje:
Odměna starosty a místostarosty – funkce neuvolněných zastupitelů, dle NV č.
37/2003Sb., včetně změny NV č. 79/2008, odměny zahrnují i příplatky v plné výši.
9 pro

8.zastupitelstvo schvaluje :
Panu Václavu Rosůlkovi bude vyplacena poměrná část nevyčerpané dovolené.
9 pro
9.zastupitelstvo bere na vědomí:
Byly projednány návrhy na rozpočet obce pro rok 2010 a rozpočtové výhledy na roky
2011 a 2012.
9 pro
10.Dotace – oprava střechy MŠ Sloupno
- byla přiznána dotace na střechu

9 pro

11.Diskuze, různé:
- výběrové řízení na rekonstrukci zámku – bylo podáno jedno odvolání
- bleší trhy – termín 28.11.2009
- dotace na střechu MŠ – je potvrzena a schválena
- zeď u hřbitova – probíhá oprava
- úspěšně proběhla zahrádkářská výstava na zámku
- bude se podávat žádost o dotaci na multifunkční dům
- místní rozhlas – na parcelaci není slyšet
- les – pozvat pana Čapka a zjistit způsob hospodaření
- veřejné osvětlení na cestě do Nového Bydžova – opraveno
- oprava silnice podél řeky do Nového Bydžova - bude se provádět

vypracovala: Zdenka Jonová

---------------------------------------Mgr. Karel Půš
starosta obce

ověřovatelé zápisu: p. Petr Lukáč
p. Kofránek Josef ml.

vyvěšeno: 16.11.2009
sejmuto:

………………………..
………………………..

