Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín
dne 6.9.2017
Přítomni: p. Zeman, Kameník, Konárková, Brandýský, Stárek, Zítko, Absolon
p. Petr Brandýský-host
Navržený program:
1 – kontrola usnesení, volba ověřovatelů a zapisovatele
2 – projednání rozpočtové změny 3/4/5 2017
3 – žádost o odkoupení části pozemků p.č. 82/1 a 1055/9
4 – smlouva o poskytnutí daru
5 – projednání změny č.1 územního plánu obce
6– žádost o podporu domácí specializované hospicové péče, oblastní charita OU - projednání
7– oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
8- informace o podzimních volbách do PS Parlamentu ČR
9 – diskuse

Zastupitelstvo projednalo a schválilo :



ověřovatele zápisu Tomáše Absolona a Zdenka Konárkovou, zapisovatele Karla
Kameníka 7 - pro, 0 – zdržel se, 0-proti
starosta obce pan Aleš Zeman navrhl doplnění programu o:







„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní
samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“
územní plán smlouva ing. Čížek
zabezpečení objektu školy
žádost o dotaci Program obnovy venkova
vyčištění příkopů směrem k obci Sudslava
























zastupitelstvo schválilo program včetně navržených změn 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 –
proti
zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny 3,4,5 – schváleno, text viz
usnesení 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zastupitelstvo projednalo žádost Ivety Brandýské o odkup části pozemku p.č. 1055/9
a části pozemku p.č. 82/1 – o vyjádření budou požádáni sousedé, kteří zmíněné
pozemky využívají
6 - pro, 1 – zdržel se, 0 – proti – zdržel se Luděk Brandýský
zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí daru ZD Mostek obci
Koldín na tělovýchovné a kulturní účely ve výši 10 000,- Kč 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 –
proti
zastupitelstvo projednalo a schválilo Zadání změny č.1 územního plánu obce Koldín 7
- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o podporu domácí specializované
hospicové péče, oblastní charita UO, příspěvek ve výši 5000,- Kč- 7 - pro, 0 – zdržel
se, 0 – proti
zastupitelstvo bylo informováno o termínu zahájení přezkoumání hospodaření obce,
11.1.2018
starosta obce informoval zastupitele o podzimních volbách do PS Parlamentu ČR
zastupitelstvo schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na provedení projektu změny UP obce
s ing. Čížkem 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zastupitelstvo schvaluje provedení zabezpečení objektu školy 7 - pro, 0 – zdržel se, 0
– proti
zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na
dokončení stavebních úprav č.p. 20 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zastupitelstvo schválilo vyčištění příkopů směrem k obci Sudslava, cenovou nabídku
zajistí Tomáš Absolon 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
v rámci diskuse byla opět projednána žádost KSK o pronájem 2. patra budovy základní
školy, záměr vyvěšen po minulém zasedání zastupitelstva 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 –
proti
v rámci diskuse zastupitelstvo schválilo pronájem zasedací místnosti klubu šipkařů na
soutěžní dny v sezóně 2017/2018 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
v rámci diskuse starosta obce informoval zastupitele o jednání se zástupcem farmy
panem Kromíchalem na téma možného odkupu pozemků ze strany obce, zástupce
farmy sdělil, že farma nemá v úmyslu rozprodávat pozemky po částech
v rámci diskuse místostarosta obce informoval zastupitelstvo obce o požadavku paní
Podhorníkové na opravu komunikací před jejich domem, bude zařazeno do rozpočtu
na rok 2018 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
v rámci diskuse pan Petr Brandýský požádal o písemné vyjádření k přerušení dodávky
vody dne 16.9.2017
v rámci diskuse Petr Brandýský požádal o termín vyřešení obecní cesty kolem č.p. 113

Usnesení :
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/9/2017


Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje rozpočtové změny 3,4,5



Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017:





Výdaje: 3111 5137
3113 5339
6171 5169






Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace pro MŠ na personální podporu MŠ a zároveň
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017:
Příjmy:
4116
Kč 289 836,Výdaje: 3111 5336
Kč 289 836,-







Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017
Výdaje:
3113 5171
Kč – 14 000,3612 5171
Kč + 14 000,3745 5021
Kč + 25 000,6171 5021
Kč – 25 000,-



Finanční výbor předložil zastupitelstvu zápis z provedené kontroly účetnictví
Mateřské školy a obce a pokladní hotovosti v pokladně obce, která byla provedena
6.9.2017. Nebyly zjištěny závady. Pokladní hotovost obce souhlasí s účetním stavem a
činí 68 825,- Kč.

Kč 3 000,Kč 6 000,Kč -9 000,-

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/9/2017
 Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje smlouvu o poskytnutí daru ZD Mostek obci
Koldín na tělovýchovné a kulturní účely ve výši 10 000,- Kč

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/9/2017


Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání změny č.1 územního plánu obce Koldín

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 4/9/2017


Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podporu domácí specializované hospicové
péče, oblastní charita UO, příspěvek obce 5000,- Kč

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 5/9/2017


Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“
a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů
orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 6/9/2017
 zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na provedení projektu změny UP obce
s ing. Čížkem

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 7/9/2017


zastupitelstvo schvaluje provedení zabezpečení objektu školy

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 8/9/2017


zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na
dokončení stavebních úprav č.p. 20

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 9/9/2017


zastupitelstvo schvaluje vyčištění příkopů směrem k obci Sudslava

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 10/9/2017


zastupitelstvo schvaluje pronájem 1. patra budovy základní školy plus zahrady klubu
KSK do 1.7.2020

Datum vyhotovení zápisu : 15.9.2017
Zapsal: Kameník

Ověřil: Absolon
Konárková

