[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 6/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 24.6.2015 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jaroslav Vencl,
Jan Doleček, Petr Štangler, Ing. Vladimír Kolář, Jarmila Šilarová,
Omluveni: Jan Kaplan
Zapisovatel: Eva Podhajská

1) Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomno je 8 zastupitelů, viz. prezenční
listina. Zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se.
2) Navržený následující program jednání ZO:
1. Obecní zaměstnanci
2. Schválení hospodaření a účetní závěrky za r. 2014
3. Výměna střechy na stodole – schválení smlouvy na dotaci POV
4. Sběrný dvůr – schválení podmínek výběrového řízení
5. Topení čp. 39
6. Podpora Memoriálu Standy Sedláčka
7. Schválení rozpočtové změny č. 3
8. Pinguin park za vysvědčení
9. Podomní prodej, omezení rychlosti na zahumení
10. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.

3) Obecní zaměstnanci
Od července nastoupí Jiří Pilgr.

4) Hospodaření za rok 2014
Usnesení č. 25/2015
ZO na základě přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedeném ve
dnech 8.1.2015 a 27.5.2015 auditorem projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2014 s výhradami.
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K nápravě zjištěných chyb a nedostatků Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Při dokladové inventuře za rok 2015 doložit skutečný stav inventarizovaných
účtů inventurními soupisy.
- zodpovídá účetní
2. Opravit nesprávně zaúčtované odpisy dlouhodobého majetku. Dodržovat
postupy účtování o odpisech, resp. oprávkách (ČSÚ 708 bod 8).
- zodpovídá účetní
3. Nejpozději do 31.1.2016 předat zprávu o plnění přijatých opatření
oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO Pardubického kraje.
- zodpovídá starosta
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

Usnesení č. 26/2015
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

5) Stodola u statku – výměna střechy
Usnesení č. 27/2015
ZO schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci POV na výměnu střešní
krytiny na stodole na st.p. 159.
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

6) Sběrný dvůr
Stavební řízení pokračuje, povolení by mělo být v polovině července, výběrové
řízení 22.72015, hodnotící komise zastupitelstvo obce, stavět se může začít
konec srpna – začátek září.
Usnesení č. 28/2015
ZO schvaluje podmínky výběru dodavatele na „Sklad mobiliáře a přístřešek na
kontejnery“
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0
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7) Topení čp. 39
- Informace o řízení „komín na hospodě“, projektant, situace, termíny.
- Potřeba doložit požární zprávu a závazné stanovisko HZS PK.

8) Usnesení č. 29/2015
ZO schvaluje příspěvek na pořádání Memoriálu Standy Sedláčka ve výši
3000,- Kč.
Pro/ proti/ zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy

9) Usnesení č. 30/2015
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 dle přiloženého rozpočtového opatření.
10) Odměna za vysvědčení
Vstup do Pinguin parku, káry a nanuk pro děti a vnoučata Přívraťáků
- 26.6.2015 od 15 hodin
11)
-

Informace o průběhu řešení
Omezení rychlosti na záhumení
Rozdělení pozemku č. 286/2
Podomní prodej

12) Ostatní
- Starosta informoval o průběhu akce „veřejné osvětlení“
- Postup prací na vyklízení stodoly
- Přívratské léto – filmy, propagace
- Dořešení hudby na setkání důchodců
- Schůze meziobecní spolupráce
- Starosta poděkoval za pomoc při přípravě a organizaci svatby na statku
13) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:45 hod.

Příští schůze bude 29.7.2015
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

