Zápis č.1/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 24.2.2015
Přítomni : Ing.Mareček Pavel, Novotný Jan, Král Vratislav, Hegr Zdeněk, Jančíková Božena,
Panuška Vojtěch
Omluveni: Schauerová Anna
Ověřovatelé zápisu : Jančíková Božena, Panuška Vojtěch
Program :
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Schválení programu jednání.
3. Plnění rozpočtu k 31.12.2014, rozpočtové opatření
4. Inventarizace majetku k 31.12.2014.
5. Restaurátorský záměr a cenová nabídka na restaurování kříže na hřbitově
6. Úřad práce – veřejně prospěšné práce v roce 2015
7. Vyhláška č. 321/2014 Sb. k zákonu č. 229/2014 Sb
8. Schválení smlouvy o sdružování finančních prostředků na nákup knih
9. Informace, diskuse, různé
10. Závěr

Vlastní jednání :
Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení
byly splněny. Ověřovatelé zápisu navrženi Jančíková Božena, Panuška Vojtěch
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad 2) ZO schválilo program jednání .
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad 3) Předseda finanční komise Vratislav Král seznámil ZO s čerpáním rozpočtu ke dni 31.12.2014.
Celkové příjmy za rok 2014 byly ve výši 3 501 608,55 Kč a celkové výdaje za rok 2014 byly ve výši
3 334 158,27 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtech byl 1 682 219,95 Kč. ZO bere na vědomí.
Dále seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.1/2015. ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/2015
dle předloženého návrhu.
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad 4) Předseda inventarizační komise Vratislav Král seznámil ZO s průběhem a výsledky inventury
majetku obce za rok 2014. Inventarizační komise neshledala závady v hospodaření s obecním
majetkem. Byl vypracován zápis o provedené inventarizaci. Zastupitelstvo obce schválilo způsob a
provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014. Zápis o provedené inventarizaci majetku
obce k 31.12.2014 je přílohou tohoto zápisu..
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad 5) ZO projednalo vypracovaný restaurátorský záměr a cenovou nabídku od BcA. Michala
Durdise na opravu hlavního kříže na hřbitově, který je v havarijním stavu. ZO vyjádřilo připomínky
k cenám některých prací a pověřilo starostu obce k projednáni těchto připomínek s BcA. Durdisem
ZO schválilo podání žádosti o grant z Pardubického kraje.

-

-

-

-

Ad 6) Starosta obce podal informace ZO, které obdržel od ÚP Svitavy. Podmínky pro přidělení
míst VPP na rok 2015. ZO po projednání schvaluje podání žádosti o přidělení 4 míst na VPP.
Místostarosta obce informoval ZO o podaných žádostech Marečkové I., Vraspírové I.,
Edlmanové V. a Gregora Z. pro zařazení do veřejně prospěšných prací.
Kritéria pro výběr uchazečů:
uchazeči evidovaní minimálně 5 měsíců;
v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie nad 50 let věku, nebo do 30 let věku, nebo OZP,
nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z
jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 3 měsíce.
další podporovanou skupinou uchazečů jsou absolventi, postrádající pracovní zkušenosti nebo
mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce menší než 2 roky po úspěšném ukončení přípravy na
budoucí povolání
dále může být individuálně posouzeno umístění uchazečů vyžadujících zvýšenou péči, zejména
se to týká uchazečů nepřizpůsobivých, případně uchazečů ze sociokulturních menšin, uchazečů po
výkonu trestu apod.
v odůvodněných a individuálně projednaných případech lze od podmínky délky evidence upustit
(např. v případě uchazečů, kteří byli proškoleni na ovládání potřebné techniky – traktor, pila,
křovinořez apod., případně při nedostatku jiných vhodných uchazečů).
Délka evidence a věk uchazeče se posuzuje ke dni zahájení pracovního poměru.
Ad 7) Informace o prováděcí vyhlášce č. 321/2014 Sb. k zákonu č. 229/2014 Sb., která stanovuje

obcím rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, zejména
tolik skloňované povinnosti třídit bioodpad. Podle zákona o likvidaci biologicky rozložitelného
komunálního odpadu bude k 1.4.2015 vydána obecně závazná vyhláška obce, kde tato problematika bude
řešena.

Ad 8) ZO projednalo a schválilo smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup knih do
výměnných souborů pro náš region na rok 2015 – výše příspěvku na 1 obyvatele činí 5,-Kč.
Ad 9) ZO vyslechlo informace
 výtěžek z Tříkrálové sbírky v roce 2015 pro Charitu Polička: 8 848,- Kč
 Starosta obce ing. Mareček Pavel informoval ZO o jednání valné hromady MAS POLIČSKO
z.s., ze dne 10.2.2015 – volby do orgánů.
 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku a pořízení nových podsedáků do lavic
v místním kostele.
 ZO se seznámilo poskytování sociálních služeb – ceník AZAAS Polička
 Povolenka na rok 2015 – podmínky a pravidla pro odlov ryb, nákup ryb v roce 2015.
Celoroční povolenka bude prodávána za stejných podmínek jako v roce 2014. Jednodenní
povolenka 150,-Kč. Kdo neodevzdá povolenku z roku 2014 nebude mít možnost
zakoupení povolenky na rok 2015. Jednodenní povolenky budou prodávány pouze
občanům s trvalým pobytem a místním chalupářům.
 ZO pověřilo Vratislava Krále rozdělením úklidu polomů dřevin na obecních pozemcích dle
zájemců.
 Jednota Svitavy s.d., - pobídka k vyplnění žádosti o grant z Pk na ztrátovost prodejny. ZO
nesouhlasí s podáním žádosti. Obec by musela 50% ztráty prodejny financovat z rozpočtu
obce.




ZO projednalo opravu střešní krytiny na KD a seznámilo se s projektem přístavby KD.
Předseda stavební komise informoval ZO o záměru napojení vysílače mobilní komunikační
sítě v katastru obce Nedvězí na optický komunikační kabel O2 Czech republic a.s.

Ad 10) Starosta obce Ing. Mareček Pavel poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.

Zapsal : Jan Novotný

……………………………………………………………
Starosta : Ing. Mareček Pavel

Ověřil : Jančíková Božena

………………………………………………

Panuška Vojtěch

……………………………………………….

