Zápis
Z veřejné schůze zastupitelstva, konané dne 21.prosince 2011 v 18
hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni : Faltus Josef
Krejsová Věra
Dolečková Ludmila
Suchomel Jiří
Temňák Tomáš
Hosté: viz přiložená presenční listina
Program schůze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
Schválení Jednacího řádu obce Sobkovice
Systém zpracování účetnictví
Zajištění úklidu sněhu na obecní komunikaci
Projednán nezaplacení poplatků za provoz a systém shromažďování KO
Projednání finančních příspěvků organizacím
Ostatní
Diskuse
Závěr

Schůzi zahájil starosta obce v 18 hodin. Seznámil přítomné s programem schůze
a s ověřovateli zápisu .
Toto nechal schválit : pro se vyjádřilo 5 z přítomných
proti

0 , zdržel se 0

usnesení schváleno

K bodu 1.
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým provizoriem na rok 2011.
Objasnil , co to vůbec znamená a proč k tomuto kroku obec přistupuje.
Rozpočet bude schválen až na schůzi zastupitelstva, která se bude konat
v únoru roku 2 012, kdy bude finanční situace obce konkrétnější. Zastupitelstvo
obce schvaluje rozpočtové provizorium měsíčně ve výši 1/12 provozních výdajů
roku 2011.
Schváleno 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
2. Na základě kontroly Ministerstva vnitra Praha , která proběhla na obecním
úřadě dne 10. listopadu 2011 , byl přepracován Jednací řád obce Sobkovice.
S tímto řádem bylo zastupitelstvo seznámeno již na předchozích jednáních a
jelikož k tomuto nebyly vzneseny připomínky byl Jednací řád obce Sobkovice
schválen a to všemi hlasy. Protokol zápisu o kontrole bude předmětem dalšího
jednání ihned začátkem roku 2012.
3. Systém zpracování účetnictví
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1.20112 organizační směrnici – Systém
zpracování účetnictví, mzdová agenda, úschova účetních písemnosti.
Schváleno 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
4. Na dnešní zasedání byli pozváni občané obce pan Greguš Jozef a pan
Vladimír Stejskal, kteří jsou ochotni se svými pracovními prostředky zajišťovat
úklid sněhu na obecní komunikaci, a to do čp. 30 až na horní konec k čp. 8. Za
tuto službu jim byl přislíben měsíční finanční příspěvek ve výši 700 Kč. Po
diskusi se zastupitelstvo shodlo : 100% pro
5. Za rok 2012 se vybíraly poplatky za provoz a systém shromažďování
komunálního odpadu a to podle platné Obecně závazné vyhlášky. Na jednoho
trvale bydlícího občana částkou 400 Kč a na rekreační objekt, rovněž částkou
400 Kč. Do dnešního data zaplatili všichni podle předpisu, pouze paní Jaroslava
Vránová, která vlastní nemovitost v Sobkovicích čp. 78, přes veškeré urgence

částku nezaplatila. Podle platné vyhlášky ji byl na této schůzi předán Platební
výměr a Výzva k zaplacení oproti jejímu podpisu. Částka 400 Kč se zvýšila 1x na
800 Kč.
Další neplatiči jsou rodina Rakašova, která přislíbila přistoupit na splátkový
kalendář. Pokud toto selže, bude se postupovat viz případ paní Vránová
Schváleno : pro 5 hlasů

Proti

0, zdržel se 0

Usnesení schváleno
6. Během poslední doby došly na obecní úřad žádosti různých organizací o
finanční příspěvky. Zastupitelé zvážili oprávněnost a potřebnost vyplatit
příspěvky a to v následujících případech. Jedná se o :
- Městská knihovna Jablonné n Orlicí , kde bude obnovena předchozí dohoda.
- Orlickoústecká nemocnice – příspěvek ve výši 1 000 Kč na nákup
zdrav.přístrojů
- Linka bezpečí v ČR / děti / - příspěvek ve výši 2 100 Kč
- Jezdecký klub Padlý kvítek Jamné nad Orlicí 147 / rehabilitační jízdy/ příspěvek ve výši 1 000 Kč
Schváleno : 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
7. Byla projednána stížnost paní Aleny Kuchařové , Pardubice Karla IV.41, ve
věci neoprávněného vstupu na soukromý pozemek v k.ú. Sobkovice u čp. 74.
Jedná se o poškození plotu.
Závěr z jednání : Obec na své náklady v termínu do 31.5. 2012 opravu zajistí viz
přiložený zápis z jednání
Schváleno . 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
Obec eviduje rozpracovanou investiční akci – výstavba kanalizace.
Zastupitelstvo obce ruší investiční akci.

Schváleno . 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
V oblasti inventarizace jsou stanoveny legislativou nové podmínky.
Zastupitelstvo obce pověřuje likvidační komisi ve složení : Předseda Temňák
Tomáš, členové Suchomel Jiří a Faltejsková Alena k vyhotovení směrnice a
provedení inventarizace majetku a pohledávek obce.
Schváleno . 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
8. Informace o konaní „ Setkání důchodců“ , které se bude konat dne 20. Ledna
2012 v hospodě Pod Věží. Program i občerstvení zajistí kulturní komise OÚ pod
dohledem paní Dolečkové.
9. Diskuse :
Diskutovala pouze paní Vránová a to ohledně placení poplatků za odvoz KO a
vyžadovala neustále vysvětlení stávajících Obecních vyhlášek . Musím
podotknout, že touto otázkou se zaobírá již několik měsíců. Protože žádné jiné
dotazy již nevznesla, byla schůze starostou obce ukončena v 19 hodin

Ověřovatelé zápisu : Dolečková, Suchomel

starosta:………………….
Josef Faltus

Zapisovatel : Krejsová

v Sobkovicích dne 21.12.2011

