Č. 24
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole
konané dne 26.5.2009

Přítomni:

Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Stanislava Večeřová,
Stanislav Krumpl, Pavla Krumplová

Omluveni:

Jan Uher

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Program jednání:
1. Projednání zrušení smlouvy o technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV
s firmou ČOVSPOL Bohemia s.r.o. Svitavy.
2. Projednání mandátní smlouvy o technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV
s ing. Františkem Fiedlem, Hradec Králové.
3. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku par. č.1420
s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
4. Projednání žádosti pana Josefa Tomšy,čp. 34 o bezplatný pronájem pozemku parc.č.
1433/1 a 1433/6.
5. Projednání žádosti pana Jaroslava Kratochvíla o revizi rozhodnutí OZ ze dne
17.7.2008 o prodeji pozemku par. č.1435/12.
6. Projednání prodeje pozemku parc.č.913/4 a 913/6.
7. Projednání odkupu pozemku parc.č.292/12.
8. Projednání účasti obce soudní exekuci majetku p. Miroslava Kadidly.
9. Projednání rozpočtového opatření č.1/2009.
10. Projednání zadání žádosti o dotaci na zateplení školy.
11. Projednání podmínek pro zapůjčování vozidla FORD Tranzit.
12. Projednání výsledků kontroly hospodaření obce ze strany Krajského úřadu
Pardubického kraje.
13. Projednání dodatku č.4 ke smlouvě č.09380121 se SFŽP.
14. Projednání smlouvy o výpůjčce EKO-KOM, a.s.

Průběh jednání:
1. Starosta obce informoval OZ o zrušení smlouvy ze strany firmy ČOVSPOL Bohemia,
s.r.o. Svitavy o technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV. OZ schválilo zrušení
smlouvy všemi hlasy.
2. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy o technické pomoci při provozu
kanalizace a ČOV s ing.Františkem Fiedlem,Hradec Králové. OZ schválilo tuto
smlouvu všemi hlasy.
3. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č.41/09 HSYM-BP, pozemku parc.č. 1420 a úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. OZ schválilo tuto smlouvu všemi hlasy.
4 Starosta obce seznámil OZ s žádostí pana Josefa Tomšy, čp.34 o bezplatný pronájem
pozemků parc. č.1433/1 a 1433/6 o výměře 25 m2 na dobu 20 let. OZ schválilo tento
pronájem všemi hlasy, zároveň pověřilo starostu obce vypracováním nájemní smlouvy.
5. Starosta obce seznámil OZ s žádostí pana Jaroslava Kratochvíla, Doudlebská 639,
Mladá Vožice o revizi rozhodnutí OZ ze dne 17.7.2008 o prodeji pozemku parcely
Č.1435/19 o výměře 108 m2 p. Petru Vopařilovi. OZ zamítlo revizi tohoto rozhodnutí
5 hlasy, 1 hlas se zdržel hlasování. OZ považuje revizi rozhodnutí za neopodstatněnou,
neboť pozemek nebyl zatížen žádnými břemeny, a nikdo nevznesl při prodeji žádné
připomínky. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce, a to v době od
11.8.2008 do 3.11.2008, čímž obecní úřad splnil svoji povinnost. OZ potvrzuje
oprávněný prodej pozemku parc.č. 1435/19 o výměře 108 m2, a to všemi hlasy.
6. OZ schválilo prodej pozemku parc. č.913/4 o výměře 930 m2 p. Josefu Kolovratníkovi
a slečně MVDr. Nele Čižinské, a to všemi hlasy. Cena byla stanovena na 50,- Kč/m2.
OZ schválilo prodej pozemku parc. č. 913/6 o výměře 83 m2 panu Miroslavu Pakostovi
a to všemi hlasy.Cena byla stanovena na 25 Kč/m2.
7. OZ schválilo odkup pozemku parc.č.292/12 o výměře 53 m2 od ing.Jaroslava
Střítežského, Sečská 1877/15, Praha – Strašnice, a to všemi hlasy. Cena byla
stanovena na 25 Kč/m2.
8. OZ schválilo účast obce na dražbě – soudní exekuci majetku pana Miroslava Kadidly,
která se bude konat 8.6.2009 v Praze u soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha,
Exekuční úřad Praha 2,m Ve Studeném 117/5a, Praha 4, a to všemi hlasy.
OZ stanovilo 100.000,- Kč jako maximální částku za případné vydražení majetku.
9. OZ schválilo rozpočtové opatření č.1/2009, a to všemi hlasy.

10. Starosta obce informoval OZ o možnosti podání žádosti o dotaci na zateplení školy
z programu ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“. OZ schválilo zadání
této žádosti, a to všemi hlasy. OZ pověřilo starostu obce zadáním této žádosti.

11. OZ schválilo pravidla pro zapůjčování vozidla FORD Tranzit k soukromým účelům,
a to všemi hlasy. Cena za 1 km byla stanovena na 6,50 Kč. Půjčující musí uhradit
případné škody na vozidle a musí absolvovat referentské školení řidičů.
12. Starosta obce seznámil OZ s výsledky hospodaření obce za rok 2008 ze strany
Krajského úřadu Pardubického kraje. OZ schválilo celoroční hospodaření za rok 2008
v souladu s výhradami a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, viz.příloha.
13. OZ projednalo dodatek č.4 ke smlouvě č.09380121 se SFŽP o poskytnutí podpory
na výstavbu plynofikace a schválilo vrácení 500.000,- Kč ZSO Borovsko za nesplnění
smlouvy o napojení obyvatel, a to všemi hlasy.
14. OZ projednalo smlouvu o výpůjčce kontejnerů na svoz tříděného odpadu, tuto smlouvu
doporučilo k podepsání.

Usnesení ze schůze OZ č. 24 konané dne 26.5.2009

1. OZ schválilo zrušení smlouvy o technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV
s firmou ČOVSPOL Bohemia s.r.o. Svitavy.
2. OZ schválilo mandátní smlouvu o technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV
s ing. Františkem Friedlem, Hradec Králové.
3. OZ schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí pozemku parc.č.1420
s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
4. OZ schválilo žádost p. Josefa Tomšy, čp.34 o pronájem pozemků parc. č.1433/1 a
1433/6 o výměře 25 m2.

5. OZ zamítlo žádost p. Jaroslava Kratochvíla, Doudlebská 639, Mladá Vožice o revizi
revizi rozhodnutí o prodeji pozemku č. 1435/19 p. Petru Vopařilovi o výměře 108 m2.
OZ potvrzuje oprávněný prodej pozemku parc. č.1435/19 o výměře 108 m2.
6. OZ schválilo prodej pozemku parc. č.913/4 o výměře 930 m2 p.Josefu Kolovratníkovi a
slečně MVDr. Nele Čižinské.
OZ schválilo prodej pozemku parc. č. 913/6 o výměře 83 m2 p. Miroslavu Pakostovi,
čp. 71.
7. OZ schválilo odkup pozemku parc. č.292/12 o výměře 53 m2 od ing. Jar. Střítežského.
8. OZ schválilo účast na dražbě – soudní exekuci konané 8.6.2009 v Praze, u JUDr.Jana
Fendricha, Exekuční úřad Praha 2.
9. OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2009.
10. OZ schválilo zadání žádosti o dotaci na zateplení školy z programu Ministerstva
životního prostředí „Zelená úsporám“.
11. OZ schválilo pravidla pro zapůjčování vozidla FORD Tranzit k soukromým účelům.
12. OZ schválilo celoroční hospodaření za rok 2008 v souladu s výhradami a přijímá
opatření k nápravě chyb a nedostatků, viz, příloha.
13. OZ schválilo dodatek č.4 ke smlouvě č. 09380121 se SFŽP o poskytnutí podpory na
na výstavbu plynofikace a schválilo vrácení 500.000,- Kč ZSO Borovsko za nesplnění
smlouvy o napojení obyvatel.
14. OZ schválilo smlouvu o výpůjčce kontejnerů s firmou EKO-KOM, a.s.

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

………………………………..

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

………………………………..

Starosta:

Václav Vopařil

………………………………..

