obec Šemnice
Zastupitelstvo obce Šemnice

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupite|stva obce Šemnice
konaného dne 20. L2.2010

Přítomní: V|adisIav Tůma
MUDr. Vladěna čapková
Radek Januška
Ing. Petr Vorel
Jana Hlaváčová
MVDr. Kateřina Valnohová (prezenční |istina pří|oha č.1)
om|uven: Ing. V|adimír Matějů

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtovéprovizorium obce
4. lnventura majetku . inventarizační komise za
5. Rozpočtovéopatření č.5/2010
6. Komuná|ní odpad-závazná vyhláška obce
7. Schvá|ení smlouvy o spádové ško|e

rok 2010

8. Nové nařízenívlády č.37512010 o odměnách
9. Zimní údržba
to. Žádosti a připomínky
11. Diskuse a různé
12. Usnesení
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno starostou obce v ].7:05 hod'Program zasedání byl doptněn o projednání smlouvy o
spádové ško|e ZŠKyselka a nařízení vládv 375/2010 o odměnách zastupitelů sníženýcho 1.0 %.Program
schvá|en všemi přítomnými zastupite|i bez připomínek'
Zastupite|stvo obce schváli|o 6 h|asy, ověřovate|e zápisu Radek Januška a Jana Hlaváčová a zapisovatelem
MVDr. Kateřina Valnohová.

2. Kontrola usnesení
Jednotlivé body byly starostou probrány a kontro|ním výborem zkontro|ováno p|nění. Jediný bod usnesení
neby| splněn a to os|ovenípaní Libuše Ho|ečkovéo moŽnosti pracovat ve finančnímvýboru obce Šemnice.
Zde se konstatovalo, že pro finančnívýbor neby|a kontaktována pí.Libuše Ho|ečková.Tudížse o č|enech
finančníhovýboru nebude ještě h|asovat.

3. Rozpočtovéprovizorium obce
Návrh schvá|ení rozpočtovéhoprovizoria obce na rok 2011. do úplnéhoschvá|ení rozpočtu/d o 3t.3.201'1/
bez investičnícha nouých titu|ů v dimenzích rozpočtu 201.0. Rozpočtovéprovizorium schvá|eno 6 h|asy.

4. |nventura majetku

- inventarizační komise

za rok 2010

Zákonná povinnost inventury majetku obce nutné provést do 25. ledna 2011
Návrh č|enůinventarizačníkomise _ předsedkyně - Jana HIaváčová
- členové- Vladislav Tůma, Radek Januška
Schvá|eno 6 hlasy.

5. Rozpočtovéopatření č.5/2010
Zastupitelstvo obce schvá|ilo rozpočtovéopatření čís|o5/2oL0 6 hIasy.(pří|oha čís|o2)
V kompetenci starosty je schvá|it rozpočtovéopatření na konci r.201.0. Zastupite|stvo obce bude
informovat na dalšímjednání. Schváleno 6 h|asy.

5. Komuná|ní

odpad- závazná vyhláška obce

Upravení 7ávazné vyhlášky o komunálním odpadu. Jedná se o upravení v rámci ve|koobjemových
kontejnerů, nádob 1100 | a pronájmu všech nádob dle ceníku firmy Marius Pedersen na rok 2071'viz
dodatek smlouvy. Schvá|eno 6 hlasy.
7. Schvá|ení smlouvy o spádové škole
Starosta poda| návrh, aby byla uzavřena sm|ouva o spádové ško|e pro základní školní docházku se
zřizovate|em Základní školy v Kyse|ce obcí Kyse|ka.Hlavním důvodem uzavření sm|ouvy je úspora
finančníchprostředků obce.obec bude platit příspěvek jen spádové škole niko|i všem ško|ám ,které
navštěvují žáci s trva|ým pobytem v obci Šemnice. Schvá|eno 6 hlasy.

8. Nové nařízenív|ády č.375Í2a10 o odměnách
Vláda ČR v rámci úspor mzdových prostředků zaměstnanců státní správy cca o Lo%o vydala nové nařízení
čís|o37512010 o měsíčníchodměnách členůzastupite|stev obcí,městských obvodů a částía statut.měst.
Zastupite|é berou na vědomí změny v odměňování starosty.(s|oupec1 a s|oupec 9)
Schvalujíodměnu místostarosty a členůzastupite|stva dle nouých p|atných tabu|ek.
Místostarosta - zák|adní p|at (sl.7) + 50% příplatku za obyvatele.{s|.9)
Předsedové výborů zastupite|stva dle nařízenív|ády za výkon funkce předsedy výboru (sl.11)836 Kč,za
výkon funkce č|ena zastupitelstva(s|.13}266Kč a příp|atek za obyvate|e(sl.1a)171Kč.Celkem 7273Kč.
Č|enovézastupite|stva- za výkon funkce člena zastupitelstva(sl.13)266Kč a příplatek za
obyvatele(sl. 14) 171Kč.Celkem 437 Kč.
odměny budou dle nařízení vlády vypláceny od 1.ledna 2011.Schváleno 6 hlasy.Nařízení v|ády pří|oha č.3

9. Zimní údržba

Letošnísněhová kalamita k|ade ve|ké nároky na údržbusi|nic. Zastupite|é obdrželi od starosty mapky
Krajské správy údržbysi|nic/i s telefonním čís|emna nepřetržitou službu dispečera /,kdejsou vyznačeny
silnice pod|e priority údržby.V našem katastru se jedná o silnice druhé a třetí třídy. S tím samozřejmě
souvisí i časovézpožděnívúdrŽbě. Bylo navrženo , aby byla tato mapka i s telefonním čís|emvyvěšena na
vývěskách. 7imní údržbaje zajištěna smluvně se Statkem Bor ZEoS, pracovník údržbyvelice často sup|uje
práci Krajské správy údržbysi|nic, konkrétně komunikace Sedlečko - Šemnice. Vlastní údržbuzastávek a
jednotlivé veřejné prostranství v částech obce udržuje obec svými zaměstnanci. V obci jsou rozmístěny
bedýnky s posypovým materiá|em,který je pravidelně doplňován ,Zimní údržbaje ve všech částech obce
zajišťována pravidelně a v dostatečnémíře.

10. Žádosti a připomínky

-oznámení o výpovědi z nájmu pozemků dle nájemní sm|ouvy pí.Libuše Kaunznerové v katastru Sed|ečko.
Bude vyvěšen záměr pronajmout tyto pozemky za úče]emzemědě|ského vyuŽití. Schvá|eno 6 h|asy.
-Žádost o změnu nájmu obecního bytu č.25 . Změnu provést z pí. Renaty Hromadové na p.Jakuba
Hromadu. Schvá|eno 6 h|asy.
-Žádost o finančnívýpomoc pro Romana Petříčka, obyvatele obce Dubina. Žádost zdůvodňuje finanční
nouzí a záměrem navštívit svou tetu. By|a navržena jednorázová částka 2.000,- Kč, pod podmínkou, že se
jmenovaný zaregistruje na pracovním úřadě, do|ožívyúčtovánícesty a v místní prodejně v Dubině mu
bude otevřen účetna nákup potravin. Schváleno 6 h|asy.

11. Diskuse a různé

MVDr.Kateřina Valnohová seznámila s průběhem jednání valné hromady ,,Sdružení Krušné hory
která se konala dne 15.12.2010 v Lokti a jehož členem je i obec Šemnice.

-

západ,,,

Starosta obce seznámilzastupitele do jaké míry je spokojen s nak|ádáním s odpady. Bylo navrženo, aby
občanéby|i dvakrát ročně seznámeni, jaké možnosti mohou využívat. Bude řešeno informativním |etákem.

12. Usnesení
ZO schvaluie:

--rozpočtovéprovizorium na rok 203.1
--úpravu závazné vyhlášky o komuná|ním odpadu
--uzavření sm|ouvy o spádové ško|e s obcí Kyselka
--změnu v odměňování místostarosty a ostatních členůzastupite|stva dle nového nařízení vlády
--žádost o finančnívýpomoc pro Romana Petříčka ve rnýši 2.000 Kč
--inventarizačníkomisi obce Šemnice
--rozpočtovéopatření číslo5/2010
-konečnérozpočtovéopatření.úpravu rozpočtu v kompetenci starosty obce na konci roku 2010
--změnu nájemní sm|ouvy v bytě obecní dům čp.25 z Hromadová Renata na Hromada Jakub

Zo bere na vědomí:
--změnu v odměňování starosty, d|e nového nařízení v|ády
--ukončení nájemního vztahu paní Kauznerová na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce

Zasedání by|o ukončeno v 18:45 hod

V Dubině 20.prosince 2010
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