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. 6/2017
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONANÉHO DNE 20. 12. 2017
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

F. Doležal, J. Pošíval
D. Matějčková

1) Zahájení člen zastupitelstva F. Doležal přivítal přítomné a zahájil v 17 hodin veřejné zasedání.
F. Doležal konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ~ 91 odst. 1 zk. 128/200 Sb., o obcích. Informace o
svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 11. 12. 2017. Zároveň bylo zveřejněno na
elektronické úřední desce od 11. 12. 2017. F. Doležal dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni
2 členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné
Jako zapisovatelku určil D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhl J. Pošívala
-

Usnesení č. 41/2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu J. Pošívala.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
F. Doležal dále konstatoval, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven a zveřejněn na elektronické úřední
desce. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program veřejného zasedání byl doplněn o bod 6) b) c) d)
1) Zahájení- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Rozpočtové provizorium na rok 2018
4) Rozpočtová opatření č. 7a 8
5) Schválení smlouvy na dopravní obslužnost
6) Různé:
a) informace o ceně vodného a stočného
b) schválení smluv s AVE
c) schválení odměn zastupitelů od 1. 1. 2018
d)ínformace o vymáhání závazku vůči obci
Usnesení č. 42/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje doplněný program veřejného zasedání.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O

2) Rozpočtové provizorium na rok 2018
Usnesení č. 43/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok
2018:
rozpočtové provizorium bude platit do doby schválení rozpočtu
v době rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na již uzavřené smluvní závazky, dlouhodobé závazky,
běžné rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek obce, závazky vůči založené příspěvkové
organizaci
v době rozpočtového provizoria bude zaplacena faktura za pořízení dopravního automobilu, auto bude dodáno podle
již podepsané kupní smlouvy do 31. 12. 2017
během rozpočtového provizoria je možno uhradit nezbytně nutné výdaje na mimořádné havarijní situace
-

-

-

měsíční běžné rozpočtové výdaje nepřekročí 500 tis. Kč
měsíční příspěvek Mateřské školy Cipísková bude ve stejné výši jako v roce 2017 do doby schválení rozpočtu
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
-

3) Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2017
Usnesení Č. 44/ 201745 Zastupitelstvo obce Písková Lhota vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce
k 31. 12. 2017 a schvaluje Plán inventur za rok 2017 (příloha č. 2).
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
4) Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Usnesení č. 45/2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 (Příloha č. 3),
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 46/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota pověřuje F. Doležala provedením rozpočtového opatření č. 8
(závěrečné úpravy). Pověřený zastupitel seznámí zastupitele se závěrečným rozpočtovým opatřením na nejbližším
veřejném zasedání.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
5) Schválení smlouvy na dopravní obslužnost
Usnesení č. 47/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové na
dopravní obslužnost, částka na občana je vypočítaná na 180 Kč..
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
6) Různé
a) informace o ceně vodného a stočného na rok 2018
Usnesení č. 48/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného na rok
2018.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O

b) Schválení smluv s AVE Kolín s.r.o.
Usnesení Č. 49/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje Dodatek č DS/Ol 1/05030871/22501236/001/2010
na zajištění odvozu separovaných odpadů
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 50/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje Dodatek č.DS/008/05030871/22501236/OOl/2010
na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
c) Schválení odměn zastupitelů od 1. 1. 2018
Usnesení č. 51/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje výši odměn zastupitelů obce podle nařízení vlády
č. 318/2017 od 1. 1.2018
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
d) Informace o vymáhání závazku vůči obci
Pan Doležal informoval přítomné, že právník zastupující obec odeslal výzvu k úhradě dluhu v celkové výši 4 195
168 Kč.
Usnesení č. 52/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota bere na vědomí informaci postupu vymáhání závazku vůči
obci.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
Na závěr jednání dle programu popřál pan Doležal občanům hezké vánoční svátky.
Diskuze: Po ukončení schváleného programu se rozpředla živá diskuze. Nebylo možné zachytit všechny připomínky a
dotazy občanů, proto uvádím pouze některé
dotazy na vymáhání dluhu za dřevo od firmy Lesy Novák pan Novák dvě faktury na nižší částky zaplatil, dvě
faktury na vyšší částku nezaplatil. Rešením vymáhání dluhu bude pověřen počátkem roku 2017 JUDr. Eret.
-

-

-

dotaz, zda pan Doležal vede evidenci pozemků ajejich zakreslení v mapě obecní pozemky zakreslené v mapě
nemáme, máme seznam obecních pozemku
upozornění na stále se opakující nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad
požadavek na případné umístění kontejneru na Hycinek, dotaz na biopopelnice zvýšil by se poplatek za odvoz
odpadu pro občanu, záleží na zájmu občanu
připomínka, že hasiči by měli udělat brigádu na opravu plotu u dětského hřiště reagoval velitel hasičů, že opravy
plotu včetně nátěru již proběhly během podzimu, utržená branka v zadní části areálu bude opravena před zahájením
sezóny
dotaz, zda dřevo, které za Norwittem stále leží pokácené, je obce patrně ne, obec tam má pouze malý lesní pozemek
dotaz byla pokáceny suchá bříza, kdy se bude kácet suchý javor? počátkem roku 2018 se bude pokračovat v
kácení suchých stromů
-jaký je stav účtu obce? přes 3 mil Kč, kromě akce “ozelenění‘ se žádná investice nedělala, bude se platit dopravní
automobil pro hasiče
upozornění na otevřenou branku u objektu starého obecního úřadu
existuje kniha jízd k traktůrku? ne, k hasičskému autu? ano
informace, že obec vydá za PHM pro hasiče přibližně 20 tis. Kč,
dotaz, zda obec platí energie v hasičské zbrojnici ano
velitel hasiču upřesnil, že SDH se snaží vytvořit podmínky zejména pro hasičský dorost, výsledky na soutěžích jsou
úspěšné. Mládež zejména v zinmích měsících využívá objekt hasičské zbrojnice 3x 4x týdně. V rámci dlouholeté
spolupráce mezi obcí a Sdružením dobrovolných hasiču obce a vzhledem k tomu, že děti a mládež za veškeré aktivity
sboru nic neplatí kromě ročních příspěvků a příspěvku na tábory, jsou v rámci výpomoci energie v has. zbrojnic
hrazeny z rozpočtu obce. Mezi obcí a SDH je sepsaná smlouva. Sbor dobrovolných hasiču vede samostatné účetnictví.
Pan Stýblo pozval případné zájemce na prohlídku hasičské zbrojnice.
-
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Silvestrovský ohňostroj nebude, nebyly předány žádné kontakty bývalým starostou

Zapsala: D. Matějčková
Ověřovatel zápisu: J. ~
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