Zápis č.20/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova konaného dne 30.11.2011
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

10 členů ZO
Hamanová I.,
J.Třísko, M.Králová

Ověřovatelé:
Návrhová komise:
Zapisovatel:
Čas zahájení:
Čas ukončení:
Datum vyhotovení zápisu:

M.Iwanejko, Bc.K.Hradiská
R.Kettner, P.Tima
Mgr.K.Minařík
18,00 hod.
21,15 hod.
7.12.2011

Program zasedání:
1. Zahájení zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů a návrhové komise
3. Seznámení s programem
4. Novelizace OZV
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Zpráva finančního výboru
7. Zpráva p.Pavluse k závadě z dílčí kontroly
8. Návrh provedení kontroly v ZŠ a MŠ Kunratice
9. Zvolení inventarizační komise a pověření k provedení inventury obecního majetku
10. Návrh rozpočtu na r.2012
11. Zvolení výběrové komise na dodavatele pro stavbu podkrovní třídy v ZŠ
12. Zřízení věcného břemene pro výstavbu plynovodu k RD u Šilhavých
13. Žádosti
14. Projednání opatření na zimní údržbu místních komunikací
15. Vyplacení mezd za prosinec v prosinci 2011
16. Diskuze
17. Přednesení návrhu usnesení
18. Závěr
Průběh jednání:
K bodu 1:
Zasedání ZO svolal a řídil starosta obce p.Karel Minařík.
K bodu 2:
ZO zvolilo ověřovatele zápisu ze zasedání ZO :
M.Iwanejko a Bc.K.Hradiská
ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení:
R.Kettnera a P. Timu

Pro: 10
Pro: 10

Proti: - Zdrželi se: Proti: - Zdrželi se: -

K bodu 3:
Zastupitelé obce se seznámili s předloženým programem zasedání ZO.

P.Třísko vznesl připomínku k pořadovému číslu zasedání, které bylo v návrhu programu
označeno číslem 21.
Mgr.K.Minařík předložil ZO návrh na změnu číslování a považovat toto zasedání za 20.
v pořadí, neboť zasedání svolané na 23.11.2011 nebylo zahájeno z důvodu nedostatečného
počtu přítomných zastupitelů.
ZO předložený návrh schválilo.
Pro:8
Proti: Třísko, Pavlus
Zdrželi se: P.Třísko vznesl připomínku, že doplněný program nebyl vyvěšen na vývěsce OÚ.
P.Hanáková uvedla, že program byl sejmutý z důvodu doplnění.
ZO vzalo informace na vědomí.
ZO schválilo předložený program zasedání ZO.
Pro:8
Proti: Třísko, Pavlus

Zdrželi se: -

K bodu 4:
Starosta obce předložil ZO znění Obecně závazné vyhlášky č.4 – o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství doplněné o čl.8 bod 2 na základě usnesení ZO č.19 ze dne
2.11.2011.
ZO schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č.4 – o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Pro:8
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus
K bodu 5:
P.Iwanejko přednesl ZO Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení ZO
(Příloha č.1).
ZO schválilo znění zprávy kontrolního výboru.
Pro:7
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus, Iwanejko
P.Iwanejko požádal ZO, aby při příštím zadání kontroly kontrolnímu výboru přesně vymezilo
rozsah požadované kontroly.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 6:
Bc.K.Hradiská předložila ZO zprávu finančního výboru dle požadavku usnesení č.19.
ZO schválilo znění zprávy finančního výboru.
Pro:7
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus, Bc.Hradiská
K bodu 7:
P.Pavlus předložil ZO na základě usnesení č.19 své vyjádření k závadě z provedené dílčí
kontroly. (viz.Příloha č.2)
Na základě dotazů zastupitelů (Mgr.K.Minařík, p.P.Tima) p.Pavlus uvedl, že zápis č.14 ze
dne 13.7.2011 nevypracoval, neboť považoval toto zasedání ZO za anulované.
Starosta obce vyjádřil ke stanovisku p.Pavluse námitku, že toto vyjádření neodpovídá
požadavku zastupitelů k odůvodnění vysvětlení.
ZO vzalo vyjádření na vědomí.
K bodu 8:
Bc.K.Hradiská předložila ZO návrh na provedení hospodaření ZŠ a MŠ Kunratice finančním
výborem.
ZO schválilo návrh na provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Kunratice.

Pro: 10
Proti: Bc.Hradiská vzala zadanou kontrolu na vědomí.

Zdrželi se: -

K bodu 9:
P.Kettner předložil ZO návrh na provedení inventarizace majetku obce.
ZO návrh schválilo.
Pro:10
Proti: Zdrželi se: P.Třísko předložil ZO návrh členů inventarizační komise ve složení – p.Třísko, p.Pavlus.
ZO tento návrh zamítlo.
Pro: Proti: Minařík, Kettner, Tima
Zdrželi se: Třísko, Pavlus, Bc.Hradiská, Iwanejko, Haman, Mgr.Minařík, Hanáková
P.Iwanejko předložil ZO návrh členů inventarizační komise ve složení – p.Iwanejko, p.Tima.
ZO tento návrh schválilo a pověřilo komisi provedením inventarizace.
Pro: 6
Proti:Zdrželi se: Třísko, Pavlus, Haman, Tima
K bodu10:
Starosta obce vyzval ZO k podání návrhů k rozpočtu obce na rok 2012.
P.Kettner předložil ZO návrh na navýšení rozpočtové částky na provoz JSDH o 98 tis.Kč. na
základě předloženého rozpočtu jednotky na rok 2012.
P.Iwanejko předložil ZO návrh na ponížení rozp.položky 2341 – oprava náhonu a převedení
požadované částky (98 tis.) na základě návrhu p.Kettnera.
ZO předložený návrh schválilo.
Pro: 8
Proti: Zdrželi se: Pavlus, Třísko
ZO se seznámilo s předloženými plány akcí pro děti spolkem MAZET a SDH Kunratice.
ZO vyčlenilo na pořádání akcí pro děti rozpočtovou položku 3421 (30 tis.Kč). Klíč k čerpání
fin.prostředků na pořádání akcí bude řešen souběžně s plánem práce na rok 2012.
ZO vzalo na vědomí.
P.Třísko předložil ZO návrh na navýšení rozpočtové položky 3631 – veřejné osvětlení o 30
tis. na základě požadavku nákupu a instalace pouličního osvětlení.
ZO tento návrh zamítlo z důvodu plánované budoucí výstavby.
Pro: Pavlus, Bc.Hradiská
Proti: Zdrželi se: 8
P.Pavlus předložil ZO návrh na vytvoření rozpočtové položky určené na rozšíření veřejné
úřední desky.
ZO návrh zamítlo.
Pro: Iwanejko, Pavlus, Třísko
Proti: Bc.Hradiská, Kettner, Minařík,
Zdrželi se: Tima, Mgr.Minařík, Hanáková, Haman
Po projednání tohoto bodu opustil zasedání ZO p.Haman (20,28 hod.).
Mgr.K.Minařík předložil ZO návrh na navýšení rozpočtové položky 3319 – Kronika, kulturní
léto o 10 tis.Kč. Tato částka bude převedena z položky 4222 - VPP.
ZO předložený návrh schválilo.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: Pavlus, Třísko

ZO schválilo předložený návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2012 se schválenými
úpravami.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: Pavlus, Třísko
K bodu11:
Starosta obce vyzval ZO k ustanovení výběrové komise pro výběrové řízení na přestavbu
půdních prostor v ZŠ Kunratice.
ZO vzalo na vědomí skutečnost, že komise již byla zvolena ve složení – p.Iwanejko,
p.Třísko, p.Tima, ale její činnost byla pozastavena z důvodu nepřidělení dotací, ZO rozhodlo
obnovit činnost této komise a neprovádět novou volbu.
K bodu12:
Starosta obce předložil ZO návrh na bezúplatné zřízení věcného břemena pro výstavbu
plynovodu k RD (u Šilhavých).
ZO návrh schválilo.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: K bodu13:
a) p. Mikšíček: Žádost o úpravu příjezdové cesty
ZO žádost zamítlo a pověřilo starostu obce zasláním vysvětlující odpovědi.
Pro: Proti: Zdrželi se: 9
b) ZŠ a MŠ Kunratice: Žádost o příspěvek na autobusovou dopravu na školní výlet ve
výši 1 tis.Kč
ZO žádosti vyhovuje.
Pro: 9
Proti: Zdrželi se: K bodu 14:
Na základě dotazu p.Pavluse p.starosta seznámil ZO s opatřením na zimní údržbu
komunikací. Služba je zajištěna p.Seidlem.
ZO vzalo informaci na vědomí.
K bodu 15:
Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh výplaty mezd za prosinec v prosinci 2011
z důvodu provedení účetní uzávěrky za rok 2011.
ZO návrh schválilo.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: Pavlus
K bodu 16:
• P.Kettner – dotaz na zodpovědnost za rekonstrukci mostu u Chotěnovských a výhrada
k provedené práci
• Starosta obce – za rekonstrukci je odpovědný projektant, stavba dosud nebyla
dokončena a předána
•
•

Starosta obce – vyzval p.Třísku k provedení opatření proti padajícímu sněhu na
zahradním altánku na zahradě ZŠ
- vyzval p.Třísku k odpovědi, proč nebyla stavba ohlášena
p.Třísko – opatření proti padajícímu sněhu není potřeba
- stavba byla sponzorským darem, za umístění a ostatní náležitosti
odpovídá ŘŠ

•
•

p.Třísko – dotaz na stav rekonstrukce komunikace k Rejzkům
starosta obce – stavba dosud nebyla předána, provedení rekonstrukce bude řešeno při
předání

•

P.Pavlus – požadavek na předložení usnesení obsahující prodej pozemků v lokalitách
5RD a 6RD
Starosta obce – pozemky se prodávají jednotlivě dle rozhodnutí ZO, požadované
dokumenty budou žadateli předloženy dne 5.12.2011 v 16,00 na OÚ

•
•
•
•
•

P.Třísko – požadavek opravy jména předsedkyně SPOZU na webových stránkách
obce
Bc.Hradiská vzala požadavek na vědomí
P.Třísko – požadavek na předložení docházky zastupitelů obce za aktuální volební
období
P.Hanáková vzala požadavek na vědomí

K bodu 17:
Návrhová komise přednesla ZO návrh usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.11.2011.
ZO schválilo znění usnesení.
Pro: 7
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus
K bodu 18:
ZO vzalo na vědomí termín příštího řádného zasedání – 14.12.2011 od 18,00 hod v zasedací
místnosti OÚ Kunratice u Cvikova.

……………………………………………
Michal Iwanejko

……………………………………………..
Bc.Kateřina Hradiská

……………………………………………
Karel Minařík, starosta

……………………………………………..
Marie Hanáková, místostarostka

Seznam příloh usnesení:
Příloha č.1 – Zpráva kontrolního výboru
Příloha č.2 – Vyjádření p.Pavluse

