O b e c Pe r t o l t i c e
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 28.11. 2011 od 17,30 hodin v zasedací místnosti hasi ské zbrojnice
07/01/11 OZ po projednání schvaluje složení orgán sch ze. Dále schvaluje dopln ný program.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/02/11 OZ po projednání a schvaluje zprávu o pln ní usnesení z p edchozích zasedání OZ.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/03/11 OZ po projednání schvaluje provedení rozpo tového opat ení .06/2011. Na stran p íjm i výdaj
v ástce 8.503,-K . Jedná se o finan ní prost edky, které obec obdržela jako dotaci z Krajského ú adu
Liberec, na innost a chod jednotky sboru dobrovolných hasi .
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:0
07/04/11 OZ po projednání schvaluje pov ení pro starostu. A to k proprovedení rozpo tového opat ení
.07/2011. Jedná se o kone né rozpo tové opat ení platné ke konci roku - 31.12.2011.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/05/11 OZ po projednání ukládá starostovi obce provést úkony k zjišt ní více informací k p evod majetku
obce -transmisi ( umíst nou v prvním nadzemí objektu p. 231. Žadatelé umístí toto, pro obec nepot ebné
za ízení, do vznikajícího soukromého muzea v obci Pertoltice.
P ítomno hlasování:
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:0
07/06/11 OZ projedná a schválí kone nou podobu rozpo tu obce na rok 2012, na stran p íjm i výdaj ve
výši 3 697 700,-K . Rozpo et je schválen jako p ebytkový, s tím, že saldo bude vyrovnáno položkou 8124 –
splátky dlouhodobých závazk .
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/07/11 OZ po projednání schvaluje:
a) podobu odpisového plánu – Vnit ní sm rnice .1/2011
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:0
b) podobu sm rnice pro provád ní inventarizace majetku obce – ú innost od 1.12.2011.
P ítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
c) p evod pohledávek do podrozvahy z d vodu nedobytnosti, ale zárove možnosti vymožení v budoucím
období. Platnost úkonu ke dni 31.10.2011.
P ítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/08/11 OZ schvaluje pov ení pro zastupitele p.J.Šlemra. A to za ú elem vytvo ení rozboru a plánu úprav,
které povedou k nastavení optimálního stavu ve ejného osv tlení v obci. S ohledem na efektivnost a úkony
vedoucí k úspornému provozu celé sít .
P ítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:1
07/09/11 OZ schvaluje ukon ení spolupráce s p.I.Záv rkovou ml.- zpracování kroniky obce Pertoltice. A to
na její žádost, od vodn nou pé í o nezletilé d ti. OZ sou asn bere na v domí, že starosta obce oslovil
bývalou kroniká ku se žádostí, a to aby práce na tvorb kroniky provád la. Do doby, než se najde jiné ešení.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0

07/10/11 OZ po projednání schvaluje:
a) podobu zápisu do kroniky za rok 2010 a 2011.
b) uzav ení dohody na provedení práce na vedení kroniky obce, a schvaluje postup pro rok 2012.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:0
07/11/11 OZ pov uje starostu obce vyv šením návrhu na zm nu vyhlášky o rušení no ního klidu, vydanou
pod .1/2010.
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 7
proti:1
zdržel se:0
07/12/11 OZ schvaluje vyhlášení zám ru na odprodej majetku obce - pozemkové parcely . 1236/1 v
Dolních Pertolticích.
P ítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 7
proti:0
zdržel se:2
07/13/11 OZ schvaluje :
a) Zám r po ídit územní plán obce v rozsahu uvedeném v Základních pravidlech pro po ízení a zpracování
digitálních územních plán , která umožní sdílení dat s Krajským ú adem Libereckého kraje pomocí
jednoduchých datových model územních plán .
b) Pov uje starostu obce k zastupování ve v ci po ízení územního plánu.
c) Podání žádosti dle výzvy na dotaci z program Krajského ú adu v Liberci pro rok 2012, kterou se pokryje
ást náklad na tvrobu územního plánu obce Pertoltice. Pro etapu dodate ných pr zkum a rozbor .
d) Vlastní podíl k této dotaci bude generován z p ebytku p íjm rozpo tu v roce 2012, v kombinaci s
použitím neplánovaných p íjm v roce 2012.
e) OZ ukládá starostovi obce p ipravit poptávkové ízení na dodavatele dokumentace územního plánu. Výb r
bude proveden výb rovou komisí, a to minimáln ze t í došlých nabídek.
P ítomno hlasování:9
Hlasování: pro: 9
proti:0
zdržel se:0
07/14/11 OZ ukládá starostovi p edložit p ehled o pohledávkách a postupu p i ešení pohledávek ( soudní
ízení, odprodej pohledávek, postoupení pohledávek spole nosti, zabývající se vymáháním pohledávek). A to
na nejbližším zasedání v roce 2012.
P ítomno hlasování: 9
Hlasování: pro:9
proti:0
zdržel se:0
07/15/11 OZ schvaluje podobu Dodatku .1, k nové pojistné smlouv obecního majetku, kterým je zm n no
pojišt ní na pojistné krytí odpov dnosti za škodu u len zásahové jednotky sboru dobrovolných hasi .
Dále je upravena výše i obsah pojistného u techniky a materiálu jednotky. V následném období bude ješt
upravena pojistná smlouva, která kryje úrazové pojišt ní len zásahové jednotky sboru.
P ítomno hlasování: 9
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:1
07/16/11 OZ schvaluje podobu rozpo tu DSO Mikroregionu Frýdlantsko a p edloženou úpravu rozpo tu.
A to s parametry p edloženého návrhu.
P ítomno hlasování:9
Hlasování: pro: 9
proti:0
zdržel se:0
07/17/11 OZ schvaluje :
a) p ípravu smlouvy na technicko- stavební dozor na provád ných akcích – ,,Opravy majetku obce po
povodni v roce 2010“.
b) neprodloužení smlouvy s advokátní kancelá í Hanzelín a Hanzelínová. Zastoupení obce ve sporech bude
ujednáno v dalším období vždy na jednotlivý projednávaný p ípad.
P ítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 9
proti:0
zdržel se:0

07/18/11 OZ schvaluje poskytnutí p ísp vku na innost Svazu t lesn postižených -pobo ka Frýdlant. Jedná
se o finan ní prost edky ve výši 1500,-K .Poskytnutí p ísp vku na rok 2012.
P ítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8
proti:0
zdržel se:0
07/19/11 OZ projedná a bere na v domí zprávy starosty:
o zám ru na otev ení druhého dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích – t žba št rkopísk v
severozápadní lokalit katastrálního území Dolní Pertoltice
o postupu prací na opravách škod na majetku po povodni 2010
o p íprav na zimní údržbu v obci ( plán údržby komunikací v obci, zajišt ní techniky)
o pr b hu jednání o revitalizaci spole nosti FVS,a.s.
o pln ní plánu vzd lávání pracovník obecního ú adu
o kone né podob nových jízdních ád
P ítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8
proti:0
zdržel se:0
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