Zasedání zastupitelstva obce 13.9.2010

Zápis z 21.veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 13.9.201

Program: 1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání z.o.
4. Zpráva o činnosti orgánů obce od posledního zasedání.
5. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Hrabišín k zahájení školního roku 2010/2011.
6. Rozpočtová opatření č.1.
7. Projednání zpráv a žádostí.
8. Diskuse, usnesení a závěr.

ad1.) Zahájení zasedání provedl starosta obce pan Procházka a prohlásil zasedání za
usnášeníschopné = přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Program dnešního zasedání byl
schválen všemi přítomnými zastupiteli.

ad2.) Návrhová komis: Jírů Roman, Šula Libor
Ověřovatelé zápisu: Zdráhalová Jaroslava, Štelc Marek
Zapisovatel: ing.Krňávek Rostislav

ad3.) Všechny úkoly, které byly přijaty na minulém zasedání zastupitelstva obce, konaného
14.6.2010 byly splněny.

ad4.) Pan Faltýnek seznámil přítomné s činností finančního výboru od posledního zasedání.
Kontrola finanční hotovosti v pokladně OÚ a finančních dokladů bez závad. Dále se výbor

zabýval přípravou rozpočtových opatření, kontrolů hospodaření obce, kontrolů cestovních
dokladů = vše bez závad. Závěrem pan Faltýnek poděkoval zastupitelům i občanům za
spolupráci.

Paní Glancová seznámila přítomné s činností kontrolního výboru. Kontrola vyúčtování
pronájmů přísálí a sálu bez závad. Bez závad i deník jízd hasičů.

ad5.) Paní Grigová: škola má na 1.stupni v současné době 47 žáků, na 2.stupni 46 žáků,
celkem 93 žáků. Proto je škola stále vyjímková. Kapacita školní družiny navýšena na 50 dětí.
Kapacita MŠ je 50 dětí a je zcela naplněná. Žádost o prodloužení pracovní doba v MŠ do
16,55 hod. Letos se základní škola asi neobejde bez finanční výpomoci od zřizovatele na platy
učitelů.

ad6.) Pan Faltýnek seznámil s rozpočtovým opatřením č.1. Celkové příjmy byly upraveny o +
1 082 565,- Kč, celkové výdaje byly upraveny o - 1 082 565,- Kč.

ad7.) Starosta obce pan Procházka seznámil přítomné s činností zastupitelstva za uplynulé
období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
- řeší se a probíhají výběrová jednání na vybudování kanalizace v obci, dotace na tuto stavbu
již byla potvrzena.
- výběrové řízení na zřízení centrálního archívu spisovéslužby v Šumperku.
- 20.7.2010 kolaudace nového OÚ v kultůrním domě - bez závad.
- na základě upozornění policie ošetřen a umístěn sražený pes vlakem.
- majetkové dořešení čističky odpadních vod u bytovek s Bytovým družstvem Šumperk.
- žádosti pana Konečného, Urbana a paní Oravcové na pronájem části obecního pozemku za
účelem parkování, musí být nejdříve zveřejněn záměr.
- vybudování nového světla u Hejtmánků.
- průběžná úprava veřejných ploch v obci, bílení místností v KD a čekáren.
- práce v obecním lese, vykryto již dle požadavků 48 domácností v obci palivovým dřívím.
- průběžné plnění úkolů s přípravou komunálních voleb.
- prodej obec.pozemku manželům Smejkalovým.

- žádost MS Hrabišín o možnost využívání místnosti po lékaři v KD ke schůzování.
- vyjímka žáků v ZŠ a ve školní družině.
- výměna kotle v MŠ.
- zhotovení nového sběrného místa na sklo a papír v části obce na Fibichu.

Různé: - vyčištění zaneseného potoka za kinem.
- kontrola veřejného osvětlení.
- oprava poškozených dveří do kapličky u Kamlerů a mostku ke Hrubým.
- úprava (osečení) okolí a oprava morového sloupu v dolní části obce Dolní Olešné.

Pan Jírů seznámil přítomné s návrhem na usnesení z 21.veřejného zasedání zastupitelstva
obce a návrh byl jednohlasně schválen všemi přítomnými zastupiteli.

