Obec Pertoltice
Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 25.01. 2013 od 16,00 hodin v místnosti č.2, oú
Přítomni: zastupitelé Miroslav Čejka, Zdeňka Halounová, Vladimír Hovad, Viktor Podmanický,
Edita Soukupová, Josef Šíma, Josef Šlemr a Jiří Votrubec.
Je přítomno: 8členů zastupitelstva
Zápisem byla pověřen/a/: Viktor Podmanický
Zápis ověří: Šlemr Josef a Votrubec Jiří Příprava usnesení: Miroslav Čejka Zasedání vede: Vladimír
Hovad Hosté: 0
1) Členové zastupitelstva, po zahájení jednání zastupitelstva místostarostou obce, schválili program
jednání. Starosta obce předkládá zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání zastupitelstva -s
popisem plnění jednotlivých usnesení.
Usnesení:
01/01/13 OZ schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program zasedání na dnešní den.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
02/01/13 OZ schvaluje předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva z předchozích zasedání.
Přítomno hlasování:
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení byla přijata.
2) OZ projednalo potřebu zřízení nového účtu u ČNB. Zdůvodnění nutnosti předložil starosta obce viz metodika pro zřízení, která byla zastupitelům v období před jednáním zaslána elektronicky. Obec
musí reagovat na změny v zákonné úpravě, viz z.č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon o
rozpočtových pravidlech. Zastupitelé musí stanovit podmínky pro nakládání s účtem.
Usnesení:
03/01/13 OZ po projednání schvaluje zřízení účtu obce u ČNB. Zřízení tohoto speciálního účtu pro
převod finančních prostředků ze strany státu se řídí zákonem č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon o
rozpočtových pravidlech, z něhož vyplývá povinnost ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti
(tzn. nejpozději do 31.3.2013) zřídit účet v České národní bance určený pro příjem dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, neboť pouze do této doby
budou tyto finanční prostředky poskytovány na dosavadní účty vedené u bank. Účet obce u České
národní banky bude také určen k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, které jsou obci převáděny
správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud obec, jako územní
samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením správci daně. Výjimkou jsou
výdaje realizované v systému programového financování (dle § 16 odst. 2 rozpočtových pravidel), kde
zůstává zachován stávající systém financování. Podpisový vzor: starosta obce + kulaté razítko Obec
Pertoltice. Starosta obce se pověřuje zahájením jednání s pobočkou bankovního ústavu v Ústí nad
Labem tak, aby byl účet otevřen v termínu stanoveném MVČR.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
3) OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam. Bez připomínek. Starosta předkládá k nahlédnutí
počítačovou sestavu obsahující předmětnou změnu. Bez připomínek.
Usnesení:
04/01/13 a) OZ potvrzuje výsledek hlasování, které proběhlo k provedení rozpočtového opatření č.5.
Starosta byl pověřen provedením rozpočtového opatření k datu 31.12.2012.
b) OZ schvaluje podobu provedení rozpočtového opatření č.5/2012. Jedná se o konečné rozpočtové
opatření platné ke konci roku – 31.12.2012. Konečnou podobu rozpočtové změny předložil starosta
zastupitelstvu obce, a to v souladu s pověřením zastupitelstva z roku 2012.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
4) OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam. Bez připomínek.
Usnesení:

05/01/13 OZ potvrzuje výsledek hlasování per - rollam, které proběhlo ke zřízení pracovní pozice:
řidič – údržbář. Starostovi bylo uloženo vyhlásit výběrové řízení.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
5) OZ předkládá starosta obce nově vytvořenou přílohu ke směrnici obce pro vyplácení cestovních
náhrad. Ta reflektuje nové údaje obsažené ve směrnici MVČR, kterou je každoročně upraveno
vyplácení vzhledem k úpravám cen pohonných hmot a ostatních parametrů.
Usnesení:
06/01/13 OZ schvaluje přílohu č.3 k vyhlášce č.1/2008 - Směrnice k úhradě cestovních náhrad.
Účinnost nově vytvořené přílohy je od 1.1.2013. Bez připomínek.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
6) OZ OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam. Bez připomínek.
Usnesení:
07/01/13 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, kterým se schvaluje podání žádosti o dotaci na
Krajský úřad v Liberci, čerpání z fondu oprav kulturních památek. Z prostředků dotace bude
provedena oprava kulturních památek, spojených s vlastnictvím staveb a pozemků v areálu hřbitova v
Dolních Pertolticích.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
7) OZ projednalo žádost na přidělení bytu, která je evidována pod č.j. 11/2013. Bylo rozhodnuto, že se
žádost zařadí do registru a po uvolnění bytu s větší podlahovou plochou – o více místnostech bude
žadatelka oslovena a poté byt přidělen.
Usnesení:
08/01/13 OZ ukládá starostovi, aby žádost č.1, na přidělení bytu pod č.j.11/2013, vložil do registru
žadatelů o byt. V případě uvolnění bytu o větší rozloze, bude tento žadatelce přidělen. Bez
připomínek.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
8) OZ projednalo druhou žádost na přidělení bytu v obci.
09/01/13 OZ a) ukládá starostovi obce, aby žádost č.2, na přidělení bytu pod č.j 4/2013, vložil do
registru žadatelů o byt. Před přidělením bytu žadatel musí předložit potvrzení o příjmu a legalizaci
pobytu v ČR. Starostovi obce se ukládá tyto dokumenty zajistit.
Přítomno hlasování:
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
9) OZ bere na vědomí:
- předložená Čestné prohlášení - oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku
nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným
funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zastupitelstvu předložil výše uvedené
prohlášení starosta a místostarosta obce.
Zapsal: V.Podmanický

Ověřil:J.Šlemr , Jiří Votrubec

