Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 10.12.2009
v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.
čas konání: od 18.00 hod.

do 21.30 hod

Přítomni: Mgr. Karel Půš, Vladimír Hlaváček, Ing. Jana Švandová, Josef Kofránek st.,
Zdenka Jonová, Pavel Žižka, Josef Kofránek ml., Štefan Surovič
Omluveni: Petr Lukáč
1.Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce p. Půš 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program:
Zahájení a schválení programu.
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise
Kontrola usnesení ze zasedání 12.11.2009.
Schválení rozpočtu na rok 2010.
Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011,2012.
Schválení investičního záměru - rekonstrukce vozovky – ulice Slepá , p.č.622/1.
Vytvoření pracovního místa – správce obecního majetku.
Diskuze, různé.
Usnesení, závěr.
8 pro

2. Zapisovatelem byl zvolen: pí. Jonová Zdenka
Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Surovič, p.Kofránek Josef ml.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Švandová, p.Žižka

8 pro
8 pro
8 pro

3.V bodě 3 kontrola usnesení přečetl starosta obce usnesení ze zasedání 12.11.2009
a informoval o úkolech z tohoto zasedání.
4. Schválení rozpočtu na rok 2010 – dle přílohy. Zastupitelstvo obce dává ke schválení
schodkový rozpočet, financování schodku z vlastních zdrojů.
8 pro
5. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011 a 2012.

8 pro

6. Zastupitelstvo informuje a dává ke schválení informaci o investici – rekonstrukce
místní komunikace v ulici Slepá , p.č. 622/1.
8 pro
7. Starostou obce je navržena možnost vytvoření pracovního místa na pozici – správce
obecního majetku. Jednalo by se o pozici pracovního místa s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou.
4 pro
2 zdrželi se
2 proti
8. Diskuze, různé:
- zastupitelstvo bere na vědomí provést úpravu neaktuálních vyhlášek a směrnic obce
- informační tabule a úřední deska - nové
- sběrný dvůr
- MŠ lze opět sbírat papír

- úklid chodníků v období od 1.11.2009 do 31.3.2010
- podání žádosti o kolaudaci plynu na stavební úřad (Štefan,.. )
- kontejner v obci
- hospodaření lesa

9. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno ze dne 10.12.2009 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 12.11.2009.
4. Schválení rozpočtu na rok 2010.
5. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011 a 2012.
6. Schválení investičního záměru – rekonstrukce vozovky – ulice Slepá, p.č. 622/1 í.
7. Vytvoření pracovního místa – správce obecního majetku.
8. Návrh rozpočtu a rozpočtových výhledů.
9. Diskuze, různé.
10. Usnesení, závěr.
2. zastupitelstvo schvaluje:
zapisovatelem byla zvolena paní Jonová
návrhová komise byla zvolena ve složení : p. Surovič, p.Kofránek ml.
ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Švandová, p. Žižka

8 pro
8 pro
8 pro

3. zastupitelstvo bere na vědomí :
kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 12.11.2009

8 pro

4. zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočet obce na rok 2010
Celkové příjmy : 3880,19 tis. Kč, celkové výdaje: 7880,19 Kč. Rozpočet je
schodkový, financování schodku je z vlastních zdrojů. Jedná se především
o financování projektu „Zámecké regionální centrum“, záměrem je obnova a
zhodnocování kulturního dědictví venkova. Dohoda o poskytnutí dotace na
rekonstrukci zámku se SZIF je uzavřena dne 2.7.2009.

8 pro

5.zastupitelstvo schvaluje:
rozpočtový výhled na rok 2011 a rok 2012

8 pro

6. zastupitelstvo schvaluje :
investici na potřebnou rekonstrukci místní komunikace v ulici Slepá, číslo parcely
622/1.
8 pro
7. zastupitelstvo neschvaluje:
vytvoření pracovního místa na pozici správce obecního majetku
(pracovní místo s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou)

4 pro
2 proti
2 se zdrželi hlasování

8.diskuze, různé
- zastupitelstvo bere na vědomí provést úpravu směrnic a místních vyhlášek
- zajistit dodávku nové úřední tabule a informační desky do 14 dní
- sběrný dvůr – bere vše - zdarma, nebere pouze nebezpečný odpad
- MŠ – lze opět sbírat papír
- úklid chodníků – obec ručí v období od 1.11.2009 do 31.3.2010, v případě, že nelze
chodník udržovat – musí být chodník označen, že se tento úsek neudržuje
- je podaná žádost o kolaudaci plynu na stavební úřad (Štefan, ..)
- kontejner na odpad bude přistaven v obci zjara
- hospodaření lesa – výsledky dobré, obec dostala 95 tis. Kč

vypracovala: Zdenka Jonová

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

ověřovatelé zápisu: p. Jana Švandová
p. Pavel Žižka

vyvěšeno: 14.12.2009
sejmuto:

………………………..
………………………..

