Obec Kačlehy
Zastupitelstvo obce Kačlehy
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy,
konaného dne 2.9. 2011, od 16:30 hodin.
Přítomni:
Albrecht Vojtěch
Louša Bedřich
Šanderová Ladislava
Šenkýřová Irena
Vinšová Tereza
Nepřítomni:
Bubeníková Miroslava
Píša Zdeněk
Hosté:
Hiršová Marta
Běhounková Marie
Starosta obce V. Albrecht zahájil zasedání zastupitelstva obce v 16:40 hodin. Zatupitelstvo obce projednává jednotlivé
body programu v následujícím pořadí:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2011
a) Zastupitelstvo hlasovalo o předloženém rozpočtovém opatření č. 3 pro rok 2011 s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno v předloženém znění.
b) Zastupitelstvo hlasovalo o zplnomocnění starosti obce Kačlehy Vojtěcha Albrechta k provádění rozpočtových
opatření a stanovení limitu
Zatupitelům byla předložena žádost správce rozpočtu o zplnomocnění starosty obce Vojtěcha Albrechta k
provádění rozpočtových opatření během roku a stanovení limitu pro tyto operace. Plná moc k provádění
rozpočtových opatření během roku sníží riziko možné rozpočtové nekázně v případě kontroly ze strany
oprváněných orgánů.
Zastupitelstvo obce hlasuje o zplnomocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření do limitu 50.000,Kč na jednu položku za těchto podmínek: každé rozpočtové opatření bude na nejbližším zasedání předloženo
zastupitelstvu obce k posouzení a starosta obce musí dodržovat směrnici o veřejných zakázkách

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zplnomocnění starosty obce Kačlehy Vojtěcha Albrechta k provádění rozpočtových opatření do limitu
50.000,- Kč na jednu položku s výše uvedenými podmínkami bylo schváleno.
2) Záměr prodeje pozemku obce p.č. 1019/24
Starosta obce přednesl návrh na prodej pozemku obce p.č. 1019/24 o celkové výměře 251 m2 paní Jitce Šanderové.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o prodeji pozemku s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Záměr prodeje pozemku bylo schválen.
3) Zaslání informace všem občanům obce Kačlehy o vyhlášce č. 1/1997 o čistotě obce a udržování veřejného pořádku
Starosta obce předložil návrh na zaslání informačního materiálu všem občanům obce Kačlehy o vyhlášce č. 1/1997, v
souvislosti se zákazem volného pohybu zvířat po obci, především psů, pod pohrůžkou finanční pokuty.
Zatupitelstvo obce hlasovalo o předloženém návrhu s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zaslání informačního materiálů občanům obce bylo schváleno.
4) Stanovení prodejní ceny a prodejních podmínek vytěženého palivového dřeva
Zastupitelstvo obce projednávalo prodejní cenu a podmínky prodeje vytěženého palivového dřeva z lesů v majetku obce
Kačlehy a navrhlo následující:
• prodejní cena vytěženého palivového dřeva – 660,- Kč/m3 včetně DPH
• prodej max. 10m3 na dům zájemcům s trvalým pobytem v obci Kačlehy
• prodej max. 5m3 na nemovitost zájemcům netrvale žijícím v obci Kačlehy, tzv. “chalupářům”

• po 31.10.2011 možnost volného prodeje zbylého vytěženého palivového dřeva bez omezení
Zatupitelstvo obce hlasovalo o předloženém návrhu s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh prodeje vytěženého palivového dřeva byl schválen v předloženém znění.
5) Hromadné objednání aktuálních leteckých snímků obce
Zastupitelstvo obce hlasovalo o hromadném objednání aktuálních leteckých snímků obce za 250,- Kč/kus (při objednávce
nad 5 kusů) následovně:

Pro: 0
Proti: 5
Zdrželi se: 0
Hromadné objednání aktuálních leteckých snímků obce nebylo schváleno. Občené obce budou písemně
(formou vývěsky) informováni o možnosti individuálních objednávek leteckých snímků obce.
6) Zaslání upomínky občanům za zpozděné platby za komunální odpad a kanalizaci
Starosta obce přednesl návrh na zaslání upomínek občanům obce za zpožděné platby za komunální odpad a kanalizaci.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém návrhu následovně:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zaslání upomínek občanům bylo schváleno.
7) Doplacení úvěru na výstavbu kanalizace ve zbývající částce
Starosta obce předložil návrh na doplacení úvěru poskytnutého obci Kačlehy na výstavbu kanalizace ve zbývající částce.
Zastupitelstvo obce jednalo o předloženém návrhu s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Doplacení úvěru na výstavbu kanalizace ve zbývající částce bylo schváleno.
8) Zahájení potřebných kroků pro výstavbu svodu dešťové vody z “Třešňovky” (z nové silnice)
Starosta obce navrhl zahájení potřebných kroků vedoucích k výstavbě svodu dešťové vody z prostor bývalé třešňové
aleje, v současné době z nově vystavěné silnice.
Zastupitelstvo obce jednalo o předloženém návrhu s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zahájení potřebných kroků pro výstavbu svodu dešťové vody bylo schváleno.
9) Žádost o převod pozemku na obec Kačlehy nebo koupi pozemku p.č. 58/3
Starosta obce předložil návrh na převod pozemku na obec Kačlehy nebo koupi pozemku p.č. 58/3.
Zastupitelstvo obce jednalo o návrhu následovně:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
10) Různé
• Starosta obce byl vyzván paní Šenkýřovou k zajištění opravy veřejného osvětlení (2 nefunkční lampy)
• Paní Běhounková (host) vznesla dotaz týkající se opravy silnice po provedených přípojkách na kanalizaci.
Starosta obce tyto opravy již řeší s firmou, která prováděla výstavbu kanalizace a tyto opravy by měla provádět.
• Paní Šanderová upozornila na špatnou údržbu rybníka, který si od obce pronajal pan Štancl. Zastupitelstvo obce
bude řešit tuto situaci zasláním výzvy panu Štanclovi na udržování rybníka a okolí dle podmínek platné smlouvy.
Pro zaslání výzvy panu Štanclovi hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce, žádný nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování.
Program dalšího zasedání zastupitelstva obce:
Zastupiteli obce nebyly navrženy žádné body programu dalšího zasedání zastupitelstva obce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne: 2.9.2011
Zapisovatel: Tereza Vinšová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
.............................................. dne ...........................................

