Zápis
zveřejného zasedání zastupitelstva obce Křešín
konaného dne 16. 11. 2012
Přítomni:
p. M. Mudra (starosta), p. J. Kohout (místostarosta),
p. P. Kohout, pí. H.Lukášová, p. ing. J. Antoš
Omluveni:

p. V. Endršt, pí. L. Bínová

Navržený program zasedání:

1. ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU
2. ZVOLENÍ ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ,
A NÁVRHOVÉ KOMISE
3. KONTROLA ZÁPISU A PŘIJATÝCH USNESENÍ
4. INFORMACE STAROSTY
5. PROJEDNÁNÍ PROTOKOLU O KONTROLE VÝKONU
SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PROVEDENÉ U OBCE
KŘEŠÍN
6. DISKUSE
7. USNESENÍ A ZÁVĚR

1. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Křešín a ohlásil, že
datum a místo konání bylo řádně svoláno, program byl vyvěšen na
úředních deskách a vyhlášen místním rozhlasem. Termín konání
byl oznámen písemně MV odboru kontroly. Na zasedání bylo
přítomno pět členů zastupitelstva, a tím bylo zastupitelstvo
usnášení schopné.
Starosta přečetl program zasedání a nechal o něm hlasovat.
Program byl členy zastupitelstva přijat.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se:
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

0

2.

Navržen zapisovatel p. ing. J. Antoš, ověřovatelé zápisu p. P.
Kohout a pí. H. Lukášová.
Navržena návrhová komise pro tvorbu usnesení - p. J. Kohout.
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.
Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

3.

zdržel se:

0

Provedena kontrola zápisů a přijatých usnesení z veřejného
zasedání konaného dne 17.8.2012. Zápis byl ověřovateli
podepsán a tím schválen.
Na tomto zasedání bylo přijato usnesení č.20/2012, které bylo
schváleno a úkoly usnesení jsou plněny.
V úředních hodinách byl zpracován zápis z pracovní porady ze dne
27.8.2012 jako podklad pro jednání veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Křešín, schvaluje níže uvedené body:
1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy č.j.137/12 s firmou
SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR spol. s.r.o. o službách v celkové částce 10.000
Kč. Zastupitelé s přijetím částky souhlasí, a celá částka bude využita výhradně
na akci “Prázdniny končí na Křešíně” viz. smlouva.
2. Zastupitelstvo schválilo náhradu škody na vozidle – rozbité zadní boční okno,
která byla způsobena při údržbě obecního travního porostu křovinořezem pro
p. Jiří Neuwirth
3. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Jan Kohout proplacením faktury
č.080040 pro MEVOS, spol. s r.o., Za poskytnutí odborných služeb – žádosti o
dotaci na splaškovou kanalizaci v částce 60.000,- Kč

Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 21/2012

Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

V úředních hodinách byl zpracován zápis z pracovní porady ze dne
10.9.2012 jako podklad pro jednání veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Křešín, schvaluje níže uvedené body:
1. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Jan Kohout proplacením
faktury č.10/2012 pro Sdružení M A Y O, za inženýrskou činnost pro
vydání územního souhlasu na přípojky kanalizace v Křešíně v částce
30.000,- Kč.

2. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Jan Kohout proplacením faktury
č.2150318466 pro AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., za opravu místní
komunikace v obci Křešín v částce 132.970,- Kč.

Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 22/2012
Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

V úředních hodinách byl zpracován zápis z pracovní porady ze dne
24.9.2012 jako podklad pro jednání veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Křešín, schvaluje níže uvedené body:
1. Na základě oznámení o ukončení opravy odcizených sloupků na dětském hřišti v
Křešíně, byla ustanovena dvojčlená stavební komise, ve složení PAVEL KOHOUT a
LENKA BÍNOVÁ.
Po provedené kontrole, bude sepsána zpráva a na základě této zprávy,
budeme informovat statního zástupce o nápravě. V opačném případě,
že provedené práce neodpovídají dřívějšímu stavu, budou provedené
práce reklamovány.
2. Na základě rozhodnutí zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, o odstranění
tvrdosti a prominutí penále, pověřuje zastupitelstvo uhradit p. J. Kohouta penále ve
výši 3000, - Kč. Tento dluh vznikl neohlášením změny zdravotní pojišťovny
p.
Jiřím Vašákem ( v té době místostarosta obce) Tento dluh bude zastupitelstvem po
panu Jiřímu Vašákovi vymáhán.

Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 23/2012
Pro: 5

proti: 0
zdržel se:
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

0

V úředních hodinách byl zpracován zápis z pracovní porady ze dne
8.10.2012 jako podklad pro jednání veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Křešín, schvaluje níže uvedené body:
1. Na základě oznámení o ukončení opravy odcizených sloupků na dětském
hřišti v Křešíně, byla provedena kontrola určenou komisí, ve složení PAVEL
KOHOUT a LENKA BÍNOVÁ dne 27.9.2012. Ze zápisu vyplývá, že oprava
neodpovídá původnímu stavu. Tento stav není možno akceptovat a obec
požaduje vrácení do původního stavu dle ujednání. Viníci budou vyzvání
písemnou formou k provedení opravy do původního stavu v termínu do 30 dnů
od převzetí písemného vyrozumnění.
2. Návrh rozpočtového opatření č.2/2012 je přílohou
3. Místotarosta informoval o novém plánu inventur a nechal hlasovat o složení
inventarizačních komisí ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda – p. J. Kohout
členové – p. M. Mudra
pí. Cinklová
I. inventarizační komise: předseda – p. V. Endršt
členové – p. M. Mudra
pí. Cinklová
II. inventarizační komise: předseda – p. L. Bínová
členové – p. P. Kohout
p. J. Antoš
likvidační komise: předseda – p. P. Kohout
členové – p. L. Bínová
p. J. Antoš

Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 24/2012
Pro: 5

proti: 0
zdržel se:
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

0

V úředních hodinách byl zpracován zápis z pracovní porady ze dne
5.11.2012 jako podklad pro jednání veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Křešín, schvaluje níže uvedené body:
1. Žádost pana Michala Fajrajzla o zřízení pohostinství v č.p.33.
Obec nemá námitek ke znovuotevření pohostinství v č.p.33
2. Návrh dohody mezi obcí Křešín a panem Miroslavem Smetanou o likvidaci
splaškových vod a fekálií.
3. Zimní úudržba byla odsouhlasena v ceně 450,- Kč + DPH za jednu normohodinu.
Provádět zimní údržbu bude firma BOFA – majitel p. Boroš (Jince)

Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 25/2012
Pro: 5

proti: 0
zdržel se:
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

0

4. Starosta informoval o tom, že fond ŽP akceptoval projekt obce na
výstavbu kanalizace.
Dále informoval na základě usnesení 24/2012, z důvodů
nedodržení původního termínu o stavu opravy, a navrhl nový a
konečný termín ke sjednání nápravy a odstranění závad a to
31.5.2013. Za podmínek, že navíc, oproti způsobené škodě, bude
proveden zdarma nátěr všech sloupků. Barvu zakoupí OÚ
Křešín. V případě, že nebude dodržen tento termín v odpovídající
kvalite, zajistí obec opravu odbornou firmou a cenu za opravu
bude vymáhat soudní cestou po pachatelích.
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti k tomuto rozhodnutí neměl
žádnou připomínku. Nechal o této záležitosti starosta hlasovat.
Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 26/2012
Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

Dále starosta informoval o záměru pronajmout obecní pozemek,
s tím, že záměr bude vyvěšen 20.11.2012 v tomto znění.

Oznámení
Obecní úřad v Křešíně oznamuje na základě zákona č.128/2000Sb.,§
39 odst.1 ve znění pozdějších předpisů.
Záměr pronájmu obecních pozemků parc.číslo 582/6 o výměře
245m2, dále parc.č.58/5 o výměře 8m2, dále pozemek parc.č.682
o výměře 66m2 a dále pozemek parc.č.683 o výměře 50m2
v katastrálním území Křešín
Návrhy na pronájem lze podat na obecním úřadě v Křešíně nejpozději
do 5.12.2012.
Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 27/2012
Pro: 4
proti: 1
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

Dále starosta předal slovo p. J. Kohoutovi, aby přednesl návrh
rozpočtového opatření 3/2012, které je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Místostarosta se zeptal, zdá má někdo ze zastupitelů nebo ze
zúčastněných připomínku nebo jiný návrh, protože tomu tak nebylo,
nechal starosta o návrhu hlasovat.
Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 28/2012
Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

Místostarosta předal slovo zpět starostovi, který dále informoval o
žádosti SDH Křešín o sponsorský příspěvěk ve výši 10.000Kč.
Starosta informoval, že žádost SDH, byla projednána na pracovní
poradě 12.11.2012. Zastupitelé navrhují sponsorský dar v maximální výši
6000 Kč.
Starosta zastupitelům a spoluobčanům přednesl tento návrh 6000 Kč,
tak jak bylo projednáno za podmínek, že to připravovaný rozpočet obce
na rok 2013 dovolí. Zároveň stanovil podmínku, že SDH Křešín, veškeré

finanční prostředky, které obdrží od OÚ Křešín podrobně vyučtuje a
předloží evidenci veškerých výdajů.
Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 29/2012
Pro: 4
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.
5.

zdržel se:

1

PROTOKOLU O KONTROLE VÝKONU
SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI PROVEDENÉ U OBCE
KŘEŠÍN.
Projednání

Starosta informoval, že Protokol o kontrole je k dispozici v úředních
hodinách na obecním úřadě. Postupně byly rozebrány veškeré
nedostatky, na které protokol upozorňuje, s tím, že některé výtýkané
dokumenty existují a budou doloženy. Dále pak v bodě 6/1 stanovil pí. L.
Bínovou jako zodpovědnou osobu za odstranění nedostatku v tomto
kontrolovaném bodě.
Dále pak navrhl p. V. Endršta vedením a vyřizováním evidence stížností.
Dále stanovil, že nápravu vytýkaných nedostatků společně, zastupitelé
se starostou, odstraní do termínu 31.12.2012
Starosta vyzval zastupitele a veřejnost, k vyjádření, zda mají připomínku,
nebo zda chtějí uvedené body vysvětlit. Po té nechal o uvedeném
protokolu hlasovat.
Uvedené body odsouhlaseny usnesením číslo 30/2012
Pro: 5
proti: 0
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.

zdržel se:

0

6. Diskuse.
občané sl. Klára Zemanová, p. Jiří Veselý a p. JUDr. Michal Stárek
upozornili na znečišťování vozovky projíždějícími nákladními vozy na
probíhající stavbu a nepřiměřené využívání komunikace, která na tuto
zátěž není stavěná a díky tomuto provozu vzniká poškození komunikace
– výmoly. Jedná se o komunikaci vedoucí od č.p.32, až za č.p. 63, kde v
současné době provádí stavební práce firma JZ servis.
Starosta na žádost pí. Fajrajzlové zopakoval výsledek stížnosti
p. Slavíčka a výsledného řízení provedené odborem životního
prostředí MěÚ Příbram, který nezjistil oprávněnost této stížnosti.
Vzhledem k tomu, že byly příjímány usnesení k jednotlivým bodům
samostatně, nevyplynulo z veřejného zasedání, o kterém by bylo
potřeba samostatně hlasovat.
Starosta znovu vyzval občany, zda mají k danému bodu
připomínku, či jiný návrh. Protože tomu tak nebylo, ukončil tento
bod jednání.
7. Závěr
Starosta poděkoval občanům za hojnou účast a věcnou diskusi
a pozval je na další veřejné zasedání, konané v prosinci 2012.

