
Obec Zeliasko
Želiasko 29

569 04 Brněnec

lČ:00579670

Zápis z g. zasedáni Zastupitelstva obce ŽeHvsko konanéh o 27.11'.2015

Místo konání: obecní úřad Žetvsko

Dafum a za};rájení: 27 .11.2015 v 1700 hod.

Přítomni: Štefa., Beláni' Ing. Jaromír Svoboda CSc., Jaroslav Neudert, Jiří Neudert

omluveni: Josef Hájek ml.

Občané: Aneta Neudertová, Mikuláš Kolář.

lnformace o konání zasedáníbyla zveÍejněna na úřední desce i elektronické úřední desce

Obecního úřadu 7 dnípŤedkonáním zasedání.

Zasedánířídil Štefan Beláni.

Předsedajíc í zasedáníkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové zasfupitels tva, takže je

zasfu pitelstvo usnášeníschopné.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Svobodu a Jaroslava Neuderta,

zapisovatelku paní Anefu Neudertovou.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce Želivsko určuje ověřovatele zápisulng. Jaromíra Svobodu a Jaroslava

Neuderta, zapisovatelku paní Anefu Neudertovou.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy Proti - 0 hlasů Zdrželi se * 0 hlasů

Usnesení č. 1bylo schváleno.
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2) Schválení programu
Bylo navrženo doplrrění programu:

3. Právní zastoupení obce Žehvsko

4. Územníplán

5. Určení inventarizační komise

6. Určení likvidační komíse

7 ' Administrativní záležitosti

8. Cena vodného pro rok20L6

9. Ukončení Veřejnoprávní smlouvy 112009

10. Příloha č. 1ke Smlouvě č. 103 000 169

11. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro _ 4 hlasy Proti - 0 h1asů ZďržeIi se _ 0 hlasů

LJsnesení č. 2 bylo schváleno'

3) Právní zastounení obce Želivsko
Zasfupitelstvo obce bylo informováno o nutnosti právního zastoupení obce. Byla navržena a

schválena advokátrí kancelář zBrr.a, která se kauzamí, pro které byla schváIena, jIž zabývá'

Výdaje na právní službyjsou zahm tty v rozpočtu obce Želivsko pro rok 2016. Bude

uzavřena rámcová smlouva.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce schvaluje právní zastoupení obce Žehvsko advokátrtí kanceláří.

Výsledek hlasování: Pro - 4hlasy Proti - 0 hlasů Zdrželi se _ 0 hlasů

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4) Územní plán

Zastupitelstvo bylo seznámeno s povinností obce zÍídlt nový územní plan do roku 2020.

S realizacíúzemního plánu začne obec jIž v roce 2016.

5) Určení inventarizační komise

Předsedající navrhlza předsedu inventarizační komise Ing. Jaromíra Svobodu azačIeny

inventarizační komise Štefana Belániho a Josefa Hájka ml.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce schvaluje následující složení inventarizační komise:

- předseda: Irrg. Jaromír Svoboda,

- členové: Štefan Beláni a Josef Hájek ml.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy Proti - 0 hlasů Zďrže1i se _ 0 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) Určení likvidační komise

Předsedající navrhl za předsedu likvidační komise Štefana Belániho a za čIeny likvidační

komise Jaroslava Neuderta a Jiřího Neuderta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující složení likvidační komise:

- předseda, Štefan Beláni,

- čIenové: Jaroslav Neudert a }iří Neudert.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy Proti - 0 hlasů Z&žeIi se - 0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7) Ad ministrativ ní záležitosti
a) Výdaie nad 5.000.-,+

Paní Neudertová přednesla výdaje nad 5.000 Kč.

Fakfura přiljatá č. 52, faktura přIjatá č. 59, pŤíjmoý pokladní doklad č. 65.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce schvaluje zatlčtování faktur č.52 a59 avýdaje uvedené na výdajovém

pokladním dokladu č. 65.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy Proti - 0 hlasů Zďrželi se - 0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

b)

ByIa obdržena žádost o Majetkoprárrní vypoŤádání od Krajského úřadu Pardubického kraje.

Jedná Se o pozemky ve vlastnictví obce, které Ležípodkomunikací vedoucí Želivskem. Obec

Žehvsko bude tyto pozemky pravděpodobně využívat pro provedení kanalizace a

vodovodu. Pardubickému kraji bude zaslána žádost, aby navrhl právní zajištění

bezproblémového přísfupu pro obec Želivsko na tyto pozemky.

B) Cena vodného nro rok 2016

Zastupitelstvu byla předložena kalkulace ceny vodného pro rok 2016. Výsledná cena činí

35,-lm3. Kalkulace ceny vodného bude zveřejněna na úřední desce obce Žetvsko.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce schvaluje navrženou cenu vodného 35,-/ms.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy

Usnesení ě.7 bylo schváleno.

Proti - 0 hlasů Zdrželise_0hlasů
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9) Ukončení Veřeinonrávní smlouvy 1/2009

Bylo projednáno ukončení Veřejnoprá'uní smlouvy o provozování eiektronické úřední desky

uzavřenou mezi obcí Želivsko a MěÚ Svitavy dne 28.10.2009. Bude zaslánapísemná

výpověď.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy U2009.

Výsledek hlasování: Pro _ 4hlasy Proti - 0 hlasů Zdtželi se _ 0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) Příloha č. 1ke Smlouvě č. L03 000 L69

Byla projednána Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, SVoZu a odstranění odpadu číslo

103 000 169.Tato příloha obsahuje specifikaci objednaných služeb u firmy 9ITACZ a.s. na

rok2016.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce schvaluje Přílohu č' 1.

Výsledek hlasování: Pro - 4 hlasy Proti - 0 hlasů Zďrželise _ 0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11) Diskuze
Bylo diskutováno o projekfu a rozpočfu od firmy Vodní zdroje Chrudim. Starosta obce byl

požáďán, aby kontaktovalvýše uvedenou firmu apožáďalji o zvolení vhodnější lokality pro

vrt v Horákově Lhotě kvůli ochrannému pásmu.

Bylo projednáno vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů a možnosti využiltí dotace od

Pardubického kraje na toto vybavení.
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Zapsaia; Aneta Neudertová ,rr]l, ú, i'?nL

.t
ověřil: Ing. Jaromír Svoboda CSc. f' r/'^"l'"44-/

,l/ .',- {:'
Jaroslav Neudert , 

t

Schvalil: št"fu'-' Beláni ,

V Želivsku 02j'22a1"5
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