USNESENÍ
z 26. VZOZ obce Valeč
Termín:
Místo:

27.1.2014 (pondělí) od 18:00 hod.

Přítomní:

Josef Kubař, Aleš Kubísek, Jiří Hýř,
Ing. Bc. František Švamberg, Marcela Pavlíčková,
Jozef Klus, Michaela Holubcová, Jan Fronc,

Nepřítomni:
Omluveni:
Přítomno občanů :

Zasedací místnost OÚ Valeč

Ing. Ladislav Broum,
9+8

Program: 1) Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení,
kontrola zápisu a usnesení,
2) Rozpočtové opatření č. 5.
3) Návrhy Obecně závazných vyhlášek – odstraňování odpadu,
místní poplatek.
4) Úpravy veřejného prostranství v našich obcích.
5) Obslužnost ZŠ a MŠ Valeč + Školská rada
6) Různé

Pan Kubař přivítal přítomné zastupitele a hosty, vyhlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno a dále konstatuje, že se dostavila nadpoloviční většina členů a že jsou
usnášení schopni.
Pro
Proti
Zdržel se
7
0
0
Hlasování o programu zasedání:
1) Volba ověřovatelů:
Navrženi: p. Jan Fronc, pí. Marcela Pavlíčková

Hlasování:

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
Pavlíčková,
Hýř,
Švamberg

Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni : p. Jan Fronc, pí. Marcela Pavlíčková.

Kontrola zápisu a usnesení
Usnesení č. 246/13 - Zastupitelstvo odsouhlasilo usnesením č. 246/13 rozpočtové
opatření č. 4 k 30.11.2013:
Příjmy – zvýšení
0,00 Kč – snížení 0,00 = rozdíl - 0,00 Kč
Výdaje – zvýšení 156 983,56 Kč – snížení 0,00 = rozdíl 156 983,56 Kč (-)
Financování – změna celkem
-110 399,44 <-> kontrola - 156 983,56
Usnesení č. 247/13 - Obecní zastupitelstvo usnesením č. 247/13 zplnomocňuje
starostu obce Valeč Josefa Kubaře, k rozpočtovým změnám v části příjmové a výdajové
s následným předložením zastupitelům obce Valeč k odsouhlasení od 3.12.2013 do
31.12.2013.
Usnesení č. 248/13 - Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo usnesením č. 248/13
rozpočtové provizorium dle § 13 odstavec 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Obec Valeč bude, až do schválení rozpočtu na rok 2014
hospodařit podle rozpočtového provizoria. V období rozpočtového provizoria bude obec
hradit pouze výdaje na činnost spojené se zákonem Státní správy, závazky vyplývající
z uzavřených smluv a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji po jeho schválení.
Usnesení č. 249/13 - Revokace usnesení č. 242/13 - složení inventarizační komise.
Usnesení č. 250/13 - Obecní zastupitelstvo usnesením č. 250/13 odsouhlasilo plán
inventur na rok 2013.
Usnesení č. 251/13 - Obecní zastupitelstvo usnesením č. 251/13 souhlasí s uzavřením
„ Smlouvy o dílo“ s Nadací Valeč v Čechách dle předložené smlouvy.
Usnesení č. 252/13 - Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o
kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu pro Obecní knihovnu ve
Valči na rok 2014. Obec Valeč poskytne na rok 2014 finanční příspěvek ve výši 8 450,Kč.
Usnesení č. 237/13 - Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části parcely p.č. 732/1
v k.ú. Jeřeň. Za cenu 30,- Kč/m2, dle sazebníku obce. Geometrické zaměření si hradí
kupující, až po vytýčení obcí.
Usnesení č. 236/13 - Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části parcely p.č. 732/1
v k.ú. Jeřeň. Za cenu 30,- Kč/m2, dle sazebníku obce. Geometrické zaměření si hradí
kupující, až po vytýčení obcí.
Usnesení č. 253/13 - Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo usnesením č. 253/13
vnitroorganizační směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku – Odpisový plán –
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Valeč.
Usnesení č. 254/13 - Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se Obec Valeč přihlásila
do soutěže „Vesnice roku“.
Zodpovědná osoba za Obec Valeč bude pan Jan Fronc. Vlastní administrativu k soutěži
provede OÚ Valeč.

2) Rozpočtové opatření č. 5 k 31.12.2013
Příjmy – zvýšení
1 029 526,11Kč – snížení 99 904,35 = rozdíl 929 621,76 Kč
Výdaje – zvýšení
584 467,16Kč – snížení 1 766 926,63 = rozdíl - 1 182 459,47 Kč
Financování – změna celkem
-2 112 081,23 <-> kontrola 2 112 081,23
Pro
7

Proti
0

Zdržel se
Švamberg

Usnesení č. 255/14
Zastupitelstvo odsouhlasilo usnesením č. 255/14 rozpočtové opatření č. 5 k 31.12.2013:
Příjmy – zvýšení
1 029 526,11Kč – snížení 99 904,35 = rozdíl 929 621,76 Kč
Výdaje – zvýšení
584 467,16Kč – snížení 1 766 926,63 = rozdíl - 1 182 459,47 Kč
Financování – změna celkem
-2 112 081,23 <-> kontrola 2 112 081,23
Nedílnou součástí je příloha č. 1

3) Návrhy Obecně závazných vyhlášek – odstraňování odpadu, místní
poplatek.
1) Návrh – Obecně závazné vyhlášky obce Valeč o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
stavebních odpadů.
Na vědomí
2) Návrh – Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Na vědomí

4)

Úpravy veřejného prostranství v našich obcích.

Revitalizace Široké ulice a Náměstí.
Nedílnou součástí je příloha č. 2
Pro
8

Proti
0
Usnesení č. 256/14

Zdržel se
0

Obecní zastupitelstvo souhlasí s postupnou revitalizací a popř. bude vycházet z návrhu
p. Ing. Šindeláře.

Pověření kontrolního výboru ke kontrole.
Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Usnesení č. 257/14
Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor kontrolou nepovolených a neohlášených
skládek, počínaje Širokou ulicí, v termínu do 31.1.2014. Zbývající obecní pozemky budou
zkontrolované do příštího zasedání.

5)

Obslužnost ZŠ a MŠ Valeč + Školská rada
N Na vědomí

6)

Různé
- Soutěž Vesnice roku
- 500. výročí jmenování obce Valeč městečkem.

………………………………….
Josef Kubař, starosta

………………………………..
Jan Fronc, ověřovatel

………………………………
Jozef Klus, místostarosta

……………………………..
Marcela Pavlíčková, ověřovatel

