
Zápis z ll (2/2018) zastupitelstva obce konaného

dne L7. L2.20L8

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva Urbanová,
František Hraba, Josef Loužil, Petr Somr
Občané: dle prezenční listiny - st. K. Burešová, p. Klenka, p. Malá, p. Chodobová,
p. Volejníková, p. Šinfeltová, p. Šinfett, p. Volfová

Program:

L. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání, doplnění programu o bod 1t. Veřejnoprávní smlouva
5. Dodatek č.Ilz}tg ke smlouvě č.O7 /02- odpady SOP

6. Náklady za odpady 2018

7. Návrh rozpočtu na rok 20].9

8. Plán účetních odpisů na rok 2019

9. Plánované investiční akce na rok 2019

10. lnventura
11, Veřejnoprávní smlouva
12, Sponzorské dary na rok 203.9

13, Diskuse

L4.Závér

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájení v 3.9.00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovotelka byla navržena a schvólena 7-a-a

ad 3} Ověřovatelé - p. P. Somr a p.J. Loužil
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni 7-0-0

ad a} Byl přečten program zasedání a doplněn o bod 11
Zastupitelé program zasedáníschvólili 7-0-0



ad 5J Dodatek č.1/2019 ke smlouvě č.07/02 - odpady §OP 1 ,

smlouva mezi obcí a firmou sop a.s přelouč na svoz ko, který bude prováděn s frekvencí 26x

ročně (1xza 2týdny), plasty 1xtýdně, papír lx 1-4dnÍ, sklo lxměsíc, svoz BlO odpadu dle

potřeby.
|Jsnesení: zastupiteté tuto zóležitost projednali a schválili 7-0-0

ad 6l Náklady za odpady 2018

Starosta obce seznámil s celkouými náklady za odpad v roce 2Ot8 , které Činí Cca 220.000,- za

rok. občané se podílejícca 120.000,-. Pro rok 2019 nedochází k nárŮstu ceny pro obČany za

komunální odpad.
lJsnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili 7-a-a

ad 7} Návrh rozpočtu na rok 2019
Vyvěšeno na úřední desce, zastupitelé byli seznámeni, K. BureŠová seznámila s návrhem

nového rozpočtu, který byl navýšen o 250.000,- pro vybudování dětských hřišť.

lJsnesení : Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili.

ad 8} plán účetních odpisů na rok 2019

K. Burešová seznámila zastupitele s plánovanými účetními odpisy pro rok 2OI9, které budou

celkově činit 79 755,- pro dlouhodobě hmotný a nehmotný majetek.

ad 9| Plánované investiční akce
plánované investiční akce pro rok 2019 jsou: uýstavba dětského hřiŠtě u hospody a na hřiŠti,

vybudovánízázemípro kontejnery u hasičky, zázemí pro věcia techniku OÚ za obecním

úřadem, chodník Benešovice, oprava silnice na Štrampouch, vše se odvíjí od moŽnosti získání

dotací pro obec.
lJsnesení : Zastupitelé výše uvedené investičníakce projednali a schvólili. Schválilitaké
podónížódosti o dotaci na dětské hřiště v programu MMR (Podpora budování a obnovy míst

aktivního a pasivního odpočinku). 7-0-0

ad 10} lnventura
lnventurní komise bude provádět fyzickou inventuru od 3. 1. 2OL9 a následně dokladovou

inventuru L4. L,2aL9. lnventura bude dokončena k27. L2aL9
Složení inventurníkomise: Předseda : Eva Urbanová , členové: AleŠ Drahokoupi|,1ng.LuboŠ

Minařík, Bc. Kristýna Burešová.
lJsnesení : Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili 7-0-0

ad 11} Veřejnoprávní smlouva
Dodatek č,1 k veřejnoprávní smlouvě č.8/2008 o zabezpečenívýkonu přenesené pŮsobnosti

na úseku přestupků podle ust. §63 zákona č.128|2OOO Sb., o obcích v platném znění

uzavřené dne 12. 12.2OO8 s městem Přelouč. Předmětem dodatku je Úhrada nákladŮ.

IJsnesení : Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. 7-0-a

7-0-0



ad 12) Sponzorské dary 2019
BYl Projednán návrh na poskytnutífinančního daru pro Mirea denní stacionář o,p.s., ve výši
5.000,- (J. ŠRAJBR); a finančního daru pro Domov u Fontány ve výši 5.000,-( pí. M.
Sobotková), dále pak pro V. Klenku ve výši ].5.000,- a J. Volejníka ve výši 15.000,-, šamani
Benešovice ].0.000,-
usnesení : zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili.

ad 13} Diskuse
Odvoz bioodPadu, nauýŠení nádob na plasty a papír, pořádek v obci, obecní hostinec,
plánované kulturní akce na rok 2019

ad 14| Závér
Starosta Poděkoval přítomným, popřálvšem Veseté Vánoce a šťastný nový rok a ve 20.30
hodin zasedání ukončil.
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Zapisovola: Bc. Drahuše Kaplanová


