Zápis č. ,1
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice, konaného dne 21. 2. 2014
v Sobkovicích čp.45 v tezauraci Pod Věží
Zahájení zasedání dne 21. 2. 2014 v 18,00 hod.
Počet přítomných členů Faltus J., Krejsová V., Suchomel J.
omluveni Temňák T., Dolečková Ludmila
Hosté: viz prezenční listina
Starosta
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že
zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému
zápisu nebyly vzneseny námitky.
b) Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: p. Krejsová Věra a p. Suchomel Jiří, zapisovatelkap. Faltejsková Alena
Pro 3 , proti 0 , zdržel se 0
Schválení programu jednání ZO :
Starosta přečetl navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Seznámení s programem
3. Rozpočet na rok 2014,
4. Odměny členům zastupitelstva na rok 2014
5. Vyřazení majetku obce
6. Schválení příspěvku na dětský karneval
7. Diskuse
8. Závěr
Pro 3 , proti 0 , zdržel se 0 – program schválen
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

1) Po zahájení schůze panem starostou a seznámení s programem byli přítomní seznámeni
s návrhem rozpočtu na rok 2014.
2) Byly projednány jednotlivé položky , konkrétně jednotlivé akce, které se budou
v letošním roce provádět.
3) Jedná se o opravu obecní komunikace v rozsahu cca 850 tis. Kč,termín uskutečnění 3.4. měs. 2014

Na bytové hospodářství čp. 1 800 tis. Kč – zateplení budovy, svoz kom.odpadu 230
tis. Kč.Tyto tři položky jsou nejvyšší. Dále se pokračovalo ve výčtu ostatních
nákladových položek. Na dotaz p. Bedrníčka zda částka 30 tis je na veškerou činnost,
odpověděl starosta ano.

Přílohou tohoto bodu je Rozpočet 2014 Obce Sobkovice
Dále starosta informoval přítomné o provedených akcích v loňském roce:
-

Zeď kolem hřbitova cca 1 119 tis. Kč
Dětský koutek – využito 400tis. státní dotace, zbytek doplatila obec
Oprava obchodu čp. 35 cca 250 tis / dotace 100 tis./
Točna u Progresy a zelen kolem hřbitovní zdi – 98 tis. Kč
Zpevnění obecní komunikace u čp. 25 – 120 tis. Kč
Střešní okna - 120 tis. Kč
a na budově čp.92
zatrubnění stoky před čp. 54

Pro příští rok se plánuje nákup pozemku od paní Havrdové, požadovaná cena za 1 m2 je
100 Kč.
Dále bylo na programu schválení mezd členům zastupitelstva pro rok 2014. Písemný materiál
je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ROZPOČET 2014 a odměny členům zastupitelstva pro rok 2014
Pro 3

proti 0

zdržel se 0

4. Byl předložen protokol o vyřazení majetku obce Sobkovice. Jadná se o starý počítač PC
Celeron 360 v zůstatkové ceně 1 500 Kč.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Protokol vyřazení majetku obce / PC Celeron 360 /
Pro 3

proti 0

zdržel se 0

5.Diskuse
Starosta poděkoval p. Skácelové a p. Tauchmanové za vedení kroužků
p. Vránová : - úklid spáleniště čp. 60 / viz písemná připomínka /
- střešní okna na čp. 92 – kam se poděla použitá ?
- proč se dělala točna u Progresy ?
p. Kosková – úklid hromady hlíny vedle točny / je to pozemek Progresy/
p. Simon Václav – vyřešit dopravní značku „ přednost v jízdě „ u námětí, směrem na hlavní
silnici. Tato značky tam již v minulosti byla.

p. Bedrníček – požaduje další rigoláky ,cca 35 m, které budou použity na dodělávku úpravy
louky.
5. Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 18.50 hodin

Ověřovatelé: ………………….
………………….

starosta:…………………..

zapsala: Faltejsková
Vyvěšeno:21.2.2014

Sejmuto:____10.3.2014________________

V Sobkovicích dne 21.2.2014

USNESENÍ číslo 1/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice
dne 21.2.2014
Zastupitelstvo po projednání :
Schvaluje:
Rozpočet Obce Sobkovice na rok 2014
Odměny členům zastupitelstva na rok 2014
Protokol o vyřazení majetku obce Sobkovice /PC Celeron 360/
Příspěvek na dětský karneval, který se bude konat 5.4.2014 ve
výši 1000 Kč.
Bere na vědomí:
Vyvěšeno:21.2.2014

sejmuto:10.3.2014

Starosta

Místostarosta

Josef Faltus

Věra Krejsová

POZVÁNKA
Na veřejnou schůzi zastupitelstva obce, která se bude
konat 21.2.2014 v 18 hodin v restauraci Pod Věží

Program:
1. schválení rozpočtu obce na rok 2014
2. diskuse
3. závěr

vyvěšeno:5.2.2014

starosta obce Josef Faltus

……………………………………..

sejmuto:21.2.2014

