Zápis č.1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 23.2.2016
Přítomni : Ing.Mareček Pavel, Novotný Jan, Král Vratislav, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,
Panuška Vojtěch, Jančíková Božena
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu : Jančíková Božena, Panuška Vojtěch
Program :
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu.
3. Plnění rozpočtu k 30.12.2015
4. Inventarizace majetku obce k 31.12.2015
5. Oprava části hráze obecního rybníka
6. Úřad práce – VPP v roce 2016
7. Informace k žádostem o dotace v 2016
8. Informace, diskuse, různé připomínky členů ZO
9. Závěr

Vlastní jednání :
Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení
byly splněny.
Ad 2) ZO schválilo program jednání . Ověřovatelé zápisu navrženi Jančíková Božena, Panuška Vojtěch
Hlasování : pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad 3) Předseda finanční komise informoval ZO o čerpání rozpočtu k 31.12.2015. Dále informoval ZO
o stavu financí na jednotlivých účtech obce. ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu

Ad 4) Předseda inventarizační komise Vratislav Král seznámil ZO s průběhem a výsledky inventury
majetku obce za rok 2015. 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 31.12.2015. Zápis o provedené inventarizaci majetku
obce k 31.12.2015 je přílohou tohoto zápisu..
Hlasování : pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad 5) Starosta obce ing. Mareček Pavel informoval ZO o havarijním stavu hráze obecního rybníku a
o nutnosti provést opravu hráze. V březnu je naplánováno vypuštění a vylovení ryb, v případě
nepřízně počasí se nebude provádět výlov. Sníží se výška hladiny, aby bylo možné provést opravu
hráze. ZO bere na vědomí.

Ad 6) Starosta obce ing.Mareček Pavel informoval ZO o průběhu jednání s úřadem práce ve
Svitavách o vytvoření míst pro veřejně prospěšné práce v roce 2016, která budou financována
z evropských sociálních fondů, operačního programu zaměstnanost a z prostředků státního
rozpočtu. Dále informoval o podmínkách přijetí na VPP. ZO schválilo žádost o 2 pracovní místa ve
VPP.

Ad 7) Starosta obce ing.Mareček Pavel informoval ZO o podaných žádostech na dotace v roce
2016. Všechny dotace byly podány, tak jak byly projednány ZO na prosincovém zasedání.
Ad 8)
-

-

Informace:
Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Nedvězí v roce 2016 pro Charitu Polička: 9368,-Kč
ZO schválilo prodej obecního pozemku parcela par. číslo 82/8.
ZO projednalo a schválilo navýšení odměn zastupitelů a zaměstnanců OÚ se zpětnou
platností od 1.2.2016 dle zákona o odměnách zastupitelů. Dále projednalo odměnu správce
KD.
ZO projednalo nabídku firmy Ornamento na vstupní uvítací cedule u příjezdový komunikací
do obce. ZO neuvažuje s pořízením těchto cedulí.
Obec Nedvězí zaslala energetické stanovisko pro závěrečné vyhodnocení akce pro Státní
fond životního prostředí zateplení budovy OÚ.
ZO projednalo přípravu komunální techniky a provedení údržby.
Obec Nedvězí pořizuje 2 kusy foto map obce Nedvězí

Ad 9) Starosta obce Ing. Mareček Pavel poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.

Zapsal : Jan Novotný

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

Ověřil : Jančíková Božena

………………………………………………

Panuška Vojtěch

……………………………………………….

