Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28.12.2011
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze
Program jednání:
1. Žádost OÚ Račiněves o spolufinancování provozu MŠ Račiněves
2. Rozpočet obce na rok 2012
3. Smlouva na věcné břemeno ČEZ-distribuce a.s.
4. Rozpočtové opatření č.6
5. Ukončení smlouvy na nájem kuchyně v KD
6. Změny podmínek zapůjčování KD
7. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc prosinec
8. Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2011
 Zasedání zastupitelů obce bylo řádně v termínu svoláno a vyvěšeno
 Zasedání zastupitelů obce začalo v 18,30 hod.
 Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, přítomni 4 zastupitelé (Drobný,
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková)
 Zapisovatel: Ivana Šindelářová
 Ověřovatelé zápisu: pí. Čutíková, Ing. Soukup
 Neomluveni: Mgr. Řehák, Procházková, Ing. Černosta

Navržený program byl přepracován a doplněn následovně:
1. Žádost Obecního úřadu v Račiněvsi o spolufinancování provozu MŠ v Račiněvsi
2. Rozpočet obce na rok 2012
3. Smlouva o věcném břemenu ČEZ Distribuce, a.s.
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Ukončení nájemní smlouvy v Kulturním domě
6. Změny podmínek v pronájmu Kulturního domu
7. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc 12/2011
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2011
9. Schválení odpisového plánu obce
Všechny body navrženého programu jednání byly jednomyslně schváleny 4– 0

Usnesení:
1. Žádost Obecního úřadu v Račiněvsi o spolufinancování provozu MŠ v Račiněvsi
Starosta obce seznámil zastupitele obce se žádostí Obecního úřadu v Račiněvsi o
spolufinancování provozu MŠ v Račiněvsi. Starosta obce navrhuje zahájit jednání o
možnostech financování.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zahájení jednání s Obecním úřadem v Račiněvsi
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0
1.

2. Rozpočet obce na rok 2012
Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtem na rok 2012.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočet na rok 2012
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0

3. Smlouva o věcném břemenu ČEZ Distribuce, a.s.
Starosta obce seznámil zastupitele obce ve věci zřízení věcného břemene mezi obcí Bříza a
ČEZ Distribuce, a.s., k vybudování elektrické přípojky vedené v obecní cestě. Byla předložena
smlouva o smlouvě budoucí.
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0

4. Rozpočtové opatření č. 6
Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 6.
V rámci opravy kiosku a přísálí v Kulturním domě, byla z důvodu havarijního technického
stavu provedena oprava střechy, stropu, topení, výměna oken a pokládka nové podlahové
krytiny v nákladech 280tis. Kč. Tyto prostředky budou financovány z přebytku hospodaření
obce za rok 2011.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0

5. Ukončení nájemní smlouvy v Kulturním domě
Pan Kunt ukončil pronájem kuchyně v Kulturním domě k 30.11.2011.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí ukončení nájemní smlouvy

6. Změny podmínek v pronájmu Kulturního domu
Starosta obce předložil návrh změn podmínek v pronájmu Kulturního domu, s platností od
1.1.1012.
a) z důvodu stále se zvyšujících cen energií bude poplatek za pronájem
Kulturního domu činit v letních měsících 1.500,- Kč a v zimních měsících
2tis. Kč za jednu konanou akci
b) kauce bude zvýšena na 5tis. Kč
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí se změnami podmínek v pronájmu Kulturního domu
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0

2.

7. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc 12/2011
Starosta obce informoval zastupitele obce o činnosti a výdajích za měsíc 12/2011. V tomto
měsíci byly uskutečněny pravidelné měsíční poplatky. Dále byla zaplacena faktura za odvoz
listí. Obec intenzivně pracuje na úklidu obce a připravuje techniku na zimní období, s tím
souvisí i jisté náklady, které bude nutno uhradit. Připravuje se pasport místních komunikací,
který bude sloužit k evidenci a k zaúčtování obecních komunikací.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o činnosti a výdajích obce za měsíc
12/2011

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2011
Starosta obce seznámil zastupitele obce se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce,
které provedli zaměstnanci Krajského úřadu. Kontrola proběhla dne 1.12.2011. Bylo
přezkoumáno období od 1.1.2011 do 30.9.2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V protokolu byly uvedeny i nedostatky z minulých let, které je nutno napravit.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce v roce 2011

9. Schválení odpisového plánu obce
Zastupitelé obce projednali a schválili odpisový plán majetku obce dle Českého účetního
standardu č. 708.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují odpisový plán obce
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,40 hod.

……..…………………
podpis starosty

……………………………
podpis zapisovatele

Ověření zápisu:
Jana Čutíková………………………………………....
Ing. Bohuslav Soukup………………………………….

Vyvěšeno: 6.1.2012
Sejmuto:

3.

