Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
Konaného dne 20. 02. 2015 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav, Závodní Hana
Michalec Petr, Držmíšek Aleš

PROGRAM:

1.

Zahájení

2.

Schválení rozpočtu na rok 2015

3.

Schválení kupní smlouvy na pozemek č. 1237

4.

Schválení inventarizace majetku za rok 2014

5.

Příspěvek knihovna Choceň

6.

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

7.

Různé

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou
na úřední desce. Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce,
zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl
jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Kadrmasl
2. Rozpočet na rok 2015 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 04. 02. 2015 do 20. 02. 2015
elektronicky od 04. 02. 2015 do 20. 02. 2015
Plné znění rozpočtu doloženo přílohou.
Příjmy
4 378 800,00 Kč
Výdaje
8 678 605,00 Kč
Krytí z vlastních zdrojů BÚ
4 299 805,00 Kč
3. OZ projednalo kupní smlouvu na pozemek č. 1237 v katastrálním území Újezd u
Chocně- jedná se o pozemek pod hasičskou zbrojnicí, který je ve vlastnictví státu.
Tento pozemek bude odkoupen za cenu 1 200,- Kč

4. Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2014. Inventarizací nebyly zjištěny
žádné inventurní rozdíly. Stavy majetku ve skutečnosti souhlasí s účetní evidencí a to
u účtů majetkových i ostatních.

5. Na základě smlouvy z roku 2007 s městem Choceň poskytne obec příspěvek na nákup
literatury ve výši 3 000,- Kč.

6. OZ vypracovalo návrh závěrečného účtu za rok 2014, tento bude zveřejněn na úřední
desce i elektronicky. Doplněn a schválen bude po uskutečnění přezkoumání
hospodaření za rok 2014 auditory KÚ Pardubice
7. Projednání cenových návrhů na rekonstrukci hřbitovní zdi a hospody
Rekonstrukce hřbitovní zdi fi Košnar cenová nabídka I. etapa
II. etapa
Zhotovení sádrokartonového stropu

93 749,35 Kč
116 191,22 Kč
88 523,60 Kč

Budou osloveny další možné firmy
Vyvložkování komína v hospodě KOVOS Sruby cenová nabídka 22 888,- Kč
Prodloužení termínu dokončení kanalizace pro fi STRABAG do 30. 04. 2015 s tím, že
bude přidána kanalizace na dešťovou vodu
Pronájem pozemků společností AG Skořenice – zajistit dodatek ke smlouvě
Paní Bartheldyová ukončila pronájem místní hospody – zveřejněn nový záměr
pronájmu

V Újezdě u Chocně 20. 02. 2015

Držmíšek Zdeněk
Starosta

Moravec Ladislav
ověřovatel zápisu

Kadrmas Josef
ověřovatel zápisu

