o b e c Písková Lhota
Poděbradská 17 29001 Písková Lhota
Tel.: 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 1/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONANÉHO DNE 19.3.2018
Přítomni:
Zapisovatelka:

F. Doležal, J. Pošíval
D. Matějčková

1) Zahájení člen zastupitelstva F. Doležal zahájil v 17 hodin veřejné zasedání.
-

Pan F. Doležal konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ~ 91 odst. I zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Ii~formace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 7.3.2018. Zároveň bylo zveřejněno na
elektronické úřední desce od 7.3.2018. Pan F. Doležal dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni
2 členové ZO, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určil D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhl J. Pošívala
Usnesení Č. 1/2018: ZO obce Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu J. Pošívala
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:

O

2) Informace o vymáhání pohledávek obce
Informaci o vymáhání pohledávek obce přednesl JUDr. Eret. Informace v písemné podobě bude zveřejněna jako
příloha č. 2 na úřední desce a elektronické úřední desce. Exekutorovi byly podány procesní návrhy, doba ukončení
exekučního řízení bude 3 4 měsíce.
-

Usnesení Č. 2/2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhotá bere na vědomí informaci o vymáhání pohledávek obce.
Pro: 2
Proti:
O
Zdržel se:
O
Po vyčerpání zveřejněného programu se pan Doležal dotázal, zda někdo z občanů má připomínky či dotazy.
Dotaz proč byla nařízena exekuce při vymáhání pohledávek?
JUDr. Eret: do 20. 11. 2017 byla obec bez statutárního zástupce, potom oba odsouzení nejprve dostali výzvu
k zaplacení dluhu do 20. 12.2017, v lednu 2018 bylo přikročeno k exekuci. Rozsudek byl pravomocný 3. 10. 2017.
Připomínka není jasné, zda současné ZO má právo vymáhat dluhy obcč. Proč obec nereagovala na splátkový
kalendář?
Odpověd‘- návrh na splátkový kalendář přišel až v lednu, v době, kdy již bylo zahájeno exekuční řízení. Bývalí
zastupitelé nemuseli rezignovat na mandát zastupitele, mohli ze svého středu zvolit nového starostu, který by převzal
zodpovědnost a situaci by řešil podle svých představ.
Připomínka občana domnívám se, současní členové ZO nebyli k vymáhání zmocněni.
Připomínka bývalý pan starosta se na pana F.D. díval lidsky, obec ho přes UP zaměstnala na úklid obce za 8000 Kč
mesicne.
Dotaz Je nyní pan F.D. uvolněný nebo neuvolněný? Platí pan F.D. právníka ze svého nebo ho platí obec?
Odpověd‘ F. D. je uvolněný, právníka platí obec, jedná se vymáhání obecních pohledávek.
Dotaz proč není ve vyhlášce o době a místě konání voleb uvedeno, že se týkají pouze občanů Pískové Lhoty.
Odpověd‘ předsedy VK voliči jsou zapsáni v seznamu voličů, který má k dispozici volební komise.
Připomínka občana měla by se dát cedule ke kontejnerúm na tříděný odpad, aby občané do nich neházeli, co tam
nepatří.
„/‘
Zapsala: D. Matějčková.
Ověřovatel zápisu: J. Po~~~al
—

-

-

—

-

-

-

-

-

1

