Č. 32
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole
konané dne 9.6.2010

Přítomni:

Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Jan Uher, Stanislava Večeřová,
Pavla Krumplová, Jana Sejkorová

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Omluveni:

Stanislav Krumpl

Program jednání:
1. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2009.
2. Projednání podání žádosti v rámci projektu „Našim dětem“.
3. Projednání žádosti ZŠ Široký Důl o mimořádný finanční příspěvek.
4. Projednání rozpočtového opatření č.1/2010
5. Projednání využití prostředků z dotace Mikroregionu Poličsko.
6. Projednání počtu členů obecního zastupitelstva pro příští volební období.
7. Projednání žádosti Tomáše a Petry Vomáčkových o odkup pozemku.
8. Projednání smlouvy o přijetí investičního úvěru.

Průběh jednání:
1. OZ projednalo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009, včetně zprávy Krajského
úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2009 a přijímá opatření
k zjištěným chybám a nedostatkům.
2. Starosta obce informoval OZ o možnosti podat žádost o dotaci na vytvoření
počítačového koutku do školní družiny v rámci projektu „Našim dětem“ zaštítěným
Sdružením obcí MAS – sdružením pro rozvoj Poličska. OZ schválilo podání žádosti
všemi hlasy.
3. Starosta obce seznámil OZ s žádostí ZŠ Široký Důl o mimořádný finanční příspěvek
ve výši 10 500,- Kč na výměnu serveru MMPC II. OZ schválilo tuto žádost všemi
hlasy.
4. Starosta obce seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.1/2010. OZ schválilo toto
rozpočtové opatření všemi hlasy.
5. Starosta obce seznámil OZ s možností využití prostředků ve výši 90 000,-Kč z dotace
Mikroregionu Poličsko v rámci projektu „Revitalizace zeleně v obci Široký Důl“.
OZ využití dotace schválilo všemi hlasy s tím, že bude upraven prostor kolem
Památníku obětí 1.světové války, dále upraven prostor u studny u školního hřiště
a bude upravena zeleň na školním hřišti.
6. OZ schválilo všemi hlasy počet členů obecního zastupitelstva na příští volební období.
OZ bude mít 7 členů.
7. Starosta obce seznámil OZ s žádostí Tomáše a Petry Vomáčkových o odkup části
pozemku parc.č. 1436/7 a části pozemku parc.č. 1366 u nemovitosti č.70.
OZ tuto žádost zamítla všemi hlasy.
8. OZ schválilo podle § 85, písm.J) zák.č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny,a.s.
(IČ 45244782) do výše 1 600 000,-Kč na financování investice „Obnova lesních cest
v obci Široký Důl“ se splatností do vyúčtování investice a obdržení dotace a
zajištěného budoucími příjmy obce. OZ schválilo tuto záležitost všemi hlasy.

Usnesení ze schůze OZ č. 32 konané dne 9.6.2010
1. OZ schvaluje závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009, včetně zprávy Krajského
úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2009 a přijímá opatření k zjištěným chybám
a nedostatkům.
2. OZ schválilo podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Našim dětem“.
3. OZ schválilo žádost ZŠ Široký Důl o mimořádný finanční příspěvek na výměnu serveru.
4. OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010..
5. OZ schválilo využití prostředků z dotace Mikroregionu Poličsko v rámci projektu
„Revitalizace zeleně v obci Široký Důl“.
6. OZ schválilo počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období.
7. OZ zamítlo žádost Tomáše a Petry Vomáčkových o odkup částí pozemků parc.č. 1436/7
a parc. č. 1366.
8. OZ schválilo podle § 85,písm.J) zák.č.128/2000 SB., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s.
(45244782) do výše 1 600 000,- Kč na financování investice „Obnova lesních cest v obci
Široký Důl“ se splatností do vyúčtování investice a obdržení dotace a zajištěného
budoucími příjmy obce.

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Starosta:

Václav Vopařil
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………………………………..

………………………………..

