Zápis č. 7 ze schůze zastupitelstva Obce Všechlapy konané dne 25.11.2018
Přítomni: ing. V.Aubrecht, St.Šindelář, J.Plevka, L.Kuneš, ing.M.Zachová, ing.M.Kunc,
M.Škvorová
Zapisovatel : ing. V.Aubrecht
Hosté: V. Tichá, R. Vrbata, M. Zach, Danuše Marešová, Mgr. Dana Marešová
Program:
1. Zahájení
2. Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce
3. Projednání rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtová opatření 2018
4. Projednání návrhu rozpočtu BENE-BUS na rok 2019
5. Informace o jednání svazku obcí CHOPOS, rozpočet CHOPOS na rok 2019
6. Zimní údržba komunikací, údržba a provoz veřejného osvětlení
7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období
8. Různé
K bodu 1. Zahájení
Jednání zahájil starosta.
Ověřovateli : J.Plevka, M.Škvorová
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Přečten program zasedání, který byl schválen přítomnými bez připomínek.
K bodu 2. Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce a uložilo starostovi
ve spolupráci s obecní účetní napravit nedostatky zjištěné auditem.
K bodu 3. Projednání rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtová opatření 2018
a) zastupitelstvo obce Všechlapy schválilo počtem hlasů 7-0-0 4.úpravu rozpočtu Obce
Všechlapy.na rok 2018.
b) zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce na rok 2019
K bodu 4. Projednání návrhu rozpočtu BENE-BUS na rok 2019
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočet BENE –BUS na rok 2019
K bodu 5. Informace o jednání svazku obcí CHOPOS, rozpočet CHOPOS na rok 2019
a) zastupitelstvo obce se seznámilo s pracovním návrhem rozpočtu svazku obcí CHOPOS na
rok 2019

b) zastupitelstvo obce bylo informováno starostou o Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS ze
dne 9.11.2018.
K bodu 6. Zimní údržba komunikací, údržba a provoz veřejného osvětlení
Zastupitelstvo schválilo počtem hlasů 7-0-0 prováděním zimní údržby p. J. Šetka a počtem hlasů
7-0-0 zajištěním údržby a provozu veřejného osvětlení p .M. Tichého.
K bodu 7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období
a) zastupitelstvo obce pověřilo starostu jednáním s geodetkou p. Brejchovou o dopracování
nedokončených záležitostí ( GP autobusová čekárna, GP pí. Staňková, GP p. Berka, GP p.č.
92/1). Zároveň pověřilo starostu , v případě nepřiměřeně dlouhých čekacích lhůt na jednotlivé
GP, oslovit jiného geodeta.
b)zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 vypracování studie proveditelnosti čištění
odpadních vod v obci.
c)zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby prověřil možnost napájení požární nádrže z jiného
zdroje vody.
d) zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 4-3-0 ( L. Kuneš, ing. M. Zachová, M. Škvorová)
cenovou nabídku p. Libora Kosa na vybudování opěrné zdi a oplocení kolem části pozemku 92/1
za celkovou konečnou částku 146172 Kč, s tím , že dodavatel nejpozději při podpisu Smlouvy o
dílo doplní nabídku o materiální jednotky, konkrétně m2 ztraceného bednění, objem betonu
v základech , ve ztraceném bednění a předpokládaný objem zemních prací v m3.
e) zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci M. Škvorové o pokračujících jednáních , které
směřují k dokončení směny pozemků p.č. 1796 a p.č 997.
K bodu 8. Různé
a) starosta informoval zastupitele obce o ukončení činnosti správce obecních lesů p. Lejčka
k 31.12.2018.
b) zastupitel ing. M. Kunc seznámil zastupitele s možností sdílet informace na společném
zabezpečeném úložišti.

- usnesení dle zápisuStarosta ukončil zasedání v 22.40 hodin.
Zapsal:

Ověřil:

Starosta obce:

Vyvěšeno :
Sejmuto:

