Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Červená Třemešná,
konaného dne 9.12.2014
Přítomni: ing.Josef Bičiště, Miluše Bucharová, Zdeňka Jiřičková, František Šeps, Ludmila
Švábenická, Ludmila Draštíková, Věra Fléglová
Omluveni:
Veřejnost:
Starosta zahájil veřejné zasedání v 19hod, konstatoval, že je přítomno 7 členů ze 7
členného zastupitelstva a tudíž ZO je usnášeníschopné.
Zapisovatelem navrhl Janu Ohrádkovou a ověřovateli byli stanoveni všichni členové
zastupitelstva
Schváleno všemi 7 hlasy
Program jednání
1) Rozpočtové provizorium
2) Poplatek za odvoz odpadu na rok 2015
3) Provedení inventur
4) Odměny členům komisi za rok 2014
5 ) Pozemek pod zastávkou u křižovatky
6) Sekání obec. pozemků – p. Pufler
7) Odstupné starosty p. Sychry
8) Smlouva p. Ohrádková  účetní
9) Smlouva p. Brůna vodovod
10)Výše příspěvků – věcné dary k narozeninám
Navržený program byl doplněn o body:
11) Umístění kontejnerů na plast a sklo
12) Stanovení poplatku za psy za rok 2015
13) Stanovení poplatku za odběr vody v roce 2015
14) Výše příspěvku k narození dítěte
15) Schválení rozpočtové změny č. 2

16) Upřesnění výše příspěvku na akci „Mikuláš“
17) Odmítnutí věcného daru
18) Prohrnování sněhu na rok 2014/2015
19) Webové stránky obce
20) Výstavba zděného plotu –p.Novotná
Navržený program byl schválen všemi 7 hlasy.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 zapisovatele a ověřovatele
 program jednání
1) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové provizorium na rok 2015 s tím, že se bude
řídit rozpočtem roku 2014 do schválení rozpočtu na rok 2015.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

2) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši
250.Kč za osobu, /minimálně 2 osoby použijí jednu popelnici /, pokud užívá
1 osoba samostatně popelnici stanoví se poplatek ve výši 500.Kč
p. Festa a p. Fátor –poplatek 1000.Kč (nemají trvalý pobyt v obci).
Za rekreační objekt se platí 250 Kč.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

3) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo provést inventury se stavem k 31.12.2014, inventury
provede finanční výbor.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

4) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odměny členům finanční ho a kontrolního výboru
odměnu ve výši 500.Kč za rok 2014.
p.Mádlová, Stejskalová,Bucharová, p. Flégl Vl. alikvotní část  do konce měsíce září
Nově zvolení členové výborů – p. Mádlová, ing. Říhová, p. Flégl Vl., p. Draštík  alikvotní
část  od 7.11.2014 do 31.12.2014
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

5) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uhradit 1/2nákladů na vyměření pozemku (z par. č.
36/4)  vymezení pozemku pod autobusovou zastávkou a následný bezúplatný převod na
obec od pozemkového fondu.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

6) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo bezúplatné sekání obec.pozemků par.č. 98/3,98/4,98/5
do doby zahájení výstavby komunikace sekání bude provádět p. Pufler Zdeněk.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyplacení odchodného bývalému starostovi
p. Sychrovi ve výši 6 násobku měsíční odměny. Odměna vyplývá ze zákona.
8) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo měsíční odměnu p. Ohrádkové ve výši 3 000.Kč
s účinností od 1.1.2015. Dohoda o provedení práce (adm.práce, pokladna, provoz knihovny,
úklid na obci) .
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

9) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo měsíční odměnu p. Brůnovi ve výši 500.Kč s účinností
od 1.12.2014 – dohoda o provedení práce (provoz vodárny, odečet vodoměrů a
elektroměru).
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

10) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo věcný dar k životnímu jubileu v jednotné výši 600
Kč, dar se poskytuje od 60let a pak každých 5 let.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

11) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pronájem kontejnerů na tříděný odpad, prozatím
2 kontejnery na plast a 1 na sklo. Umístěny budou takto:
Kontejner na plast a sklo  u hasičské zbrojnice
Kontejner na plast
 u bytovky č. 6
Vývoz  plast – 1x měsíčně
sklo  1x za dva měsíce
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

12) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poplatek za psa na rok 2015 ve výši 30.Kč za prvního
psa a za každého dalšího 100.Kč.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

13) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení poplatku za odběr vody o 3 Kč/m3 od roku
2015. Nová výše činí 18 Kč za m3, odpočet vodoměru se bude provádět 1x ročně a to
v měsících červenec – srpen.
Pro 7

Proti 0

Zdržel 0

14) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo věcný dar v hodnotě 500 Kč při narození dítěte.
Pro 7
Proti 0
Zdržel
0
15) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové změny č. 2, stanovené účetní p.
Kvasničkovou.
Pro

7

Proti 0

Zdržel

0

16) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo proplacení drobných dárků pro děti na Mikuláše ve
výši 1008.Kč .

Pro

7

Proti 0

Zdržel

0

17) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí odmítnutí věcného daru k životnímu jubileu  p.
Dvořákové.
18) Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhrnování sněhu v sezoně 2014/2015 –provede firma
Hátle s.r.o.
Pro

7

Proti

0

Zdržel

0

19) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vytvoření nových web stránek obce od roku 2015.
Návrh bude předložen p.Ivou Švábenickou v průběhu měsíce ledna 2015 za předběžnou
cenu 8 000 Kč.
Pro

7

Proti

0

Zdržel

0

20) Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou zděného plotu ve stávající hranici parcel č.
117 a 36/8.
Pro

7

Proti

Zápis byl vyhotoven dne: 10.12. .2014

Ověřovatelé:

0

Zdržel

0

Zapisovatelka:
Ohrádková Jana

Starosta obce: ing.Josef Bičiště

