

Zápis č.3/2013 ze   zasedání zastupitelstva Obce Hlupín 
ze dne 8.3.2013 konaného v budově OU od 19 hod



Přítomni: 
Starosta Obce :		 Jaroslav Křivanec
Místostarosta :		 Ing. Petr Břicháček
Místostarosta:                 JUDr. Marek Šťastný  
Zastupitelé :		 Jitka Stříteská, Antonín Křivanec

Hosté:                             Fišer Josef, Šilhan Zdeněk, Vávrová Stanislava
Nepřítomni:                 
                                
Jmenování ověřovatelů: Jitka Stříteská, Antonín Křivanec
Zapisovatelka:  Mgr. Eva Křivancová
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
 

Program :

1.Stav peněžních prostředků

2.Audit hospodaření za rok 2012 provedený krajským úřadem

3.POV 2013

4. Česká národní banka

5.Kupní smlouva – pozemky Petr Stulík

6. Veřejné osvětlení

7. Město Strakonice - 

8.POV 2014

9.Komise pro výběrové řízení

10Rozpočtové změny

11. Různé















Ad1) běžný účet – 4.055.934,- Kč
         termínovaný vklad – 1.021.865,- Kč

ad2) dne 11.3.2013

ad3)Veřejný přístřešek a zpevněná plocha, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení dne 11.2.2013, správní poplatek 3.000 Kč zaplacen 25.2.2013
Bude provedeno výběrové řízení, komise pro výběrové řízení celé zastupitelstvo.

Ad4)Založen účet u České národní banky v Českých Budějovicích,
 číslo účtu 94-4413291/0710.
Oprávnění pro nakládání s účtem papírová forma – Jaroslav Křivanec, JUDr. Marek Šťastný, bez razítka, limit neomezen
elektronické bankovnictví – JUDr. Marek Šťastný , limit neomezen

ad5)Projednána kupní smlouva mezi Petr Stulíkem a obcí Hlupín. Smlouva podepsána dne 21.2.2013.Zapsáno do katastru nemovitostí 27.2.2013, právní účinky vkladu 25.2.2013.

ad6)  Projednán návrh výstavby  veřejného osvětlení – rozmístění světel. Fišer Josef a Šilhan Zdeněk požadují umístit světlo veřejného osvětlení před jejich budovy. Starosta namítá, že když budou mít všichni veřejné osvětlení před budovou, tak se obec nedoplatí za spotřebovanou elektrickou energii. Nakonec schváleno, ale proběhne ještě stavební řízení.

Ad7)Dohoda o zrušení a vypořádání Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách
Dohoda o zrušení a vypořádání Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích
Smlouvy přečteny a schváleny. Nové smlouvy nepodepsány.

Ad8) Program obnovy venkova 2014
Zastupitelé si připraví na příští schůzi.




Ad9) Komise pro výběrové řízení úprava veřejného prostranství – celé zastupitelstvo









Ad10) Navrženo, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu schvalováním rozpočtových změn do výše 200.000,- Kč na jednu položku. Takto schválené rozpočtové změny předloží starosta zasedání zastupitelstva. Důvod – změna právních předpisů týkajících se účetnictví, z nichž vyplývá nutnost mít před úhradou faktur v rozpočtu dostatečnou finanční rezervu da dané položce rozpočtové skladby.


Ad11)Různé
	Vypuštění požární nádrže – p, Stříteská

ČNB – elektronické bankovnictví – p. Břicháček (zajistí si identifikaci své osoby, aby mohl mít přístup do elektronického bankovnictví)
Czech point – p. Stříteská, zažádá o certifikát
Rozhodnutí -  Krajský úřad  Jihočeského kraje, správní oddělení legislativy a vnitřních věcí jako správní orgán příslušný dle ust. § 63 odst.1 zák. č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlasí s veřejnoprávní smlouvou o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi Městem Strakonice a Obcí Hlupín  
	výročí občanů – budou zakoupeny poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.000,- Kč ,výročí v roce 2013 Jedlička Zdeněk 50 let, Malá Zdeňka 60 let, Rach Václav 60 let, Fišerová Anežka 70 let, Vávrová Stanislava 70 let, Fišerová Marie 80 let, Fišer Josef 87 let, Rachová  Marie 89 let, Kučerová Jiřina 91 let



Hlupíně dne 8.3.2013



Ověřovatelé                	Jitka Stříteská                    ………………………………………………………..
	
			Antonín Křivanec 			………………………………………….



Jaroslav Křivanec 
starosta 






















USNESENÍ č 3/2013 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín  ze dne 8.3.2013
konaného v 19 hod. v budově OU 


Zastupitelstvo Obce:


	schvaluje ověřovatele zápisu – Jitku Stříteskou, Antonína Křivance


	schvaluje program schůze


3.schvaluje   provedení výběrového řízení – POV 2013 – Veřejný přístřešek a zpevněná plocha
    4. schvaluje Založení  účtu u České národní banky v Českých Budějovicích,
       číslo účtu 94-4413291/0710.
      Oprávnění pro nakládání s účtem papírová forma – Jaroslav Křivanec, 
      JUDr. Marek  Šťastný, bez razítka, limit neomezen
     elektronické bankovnictví – JUDr. Marek Šťastný , limit neomezen
    5. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Petr Stulíkem a obcí Hlupín. 
       Smlouva podepsána dne 21.2.2013.Zapsáno do katastru nemovitostí 27.2.2013, právní     
       účinky vkladu 25.2.2013    
    6. schvaluje uzavření
     Dohody o zrušení a vypořádání Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských       školách
Dohody o zrušení a vypořádání Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích

7. schvaluje pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn obce do výše 200.000,- Kč ne jednu položku. Schválené rozpočtové opatření předloží starosta zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání.

Schváleno.

V Hlupíně dne 8.3. 2013            

								


Jaroslav Křivanec                                                                     
starosta                                                                                     

Ing. Petr Břicháček                               
místostarosta

JUDr. Marek Šťastný
místostarosta


