
USNESENÍ 
 
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 18.12.2006 
 
Zahájení – 18.00 hod. 
Ukončení – 20.00 hod. 
Ustanoveni ověřovatelé zápisu   L. Myslivcová, V. Liška 
Přítomni : I. Frydrychová, P. Berná, J. Berný, L. Myslivcová, J. Pappová, V. Liška 
                 M. Frydrych 
Hosté : J. Zapadlo, I. Kadlecová, J. Holubička, J. Houžvičková, M. Tomášek 
 
 

 
 
 
1) Starostka obce I. Frydrychová zahájila zasedání OZ a prohlásila, že bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno a konstatovala platnost zápisu z předchozího zasedání OZ  
konaného dne 6.11.2006, proti kterému nebyly uplatněny žádné námitky.  
Bývalému starostovi J. Zapadlovi bylo poděkováno za dlouholetou práci pro obecní 
úřad a byl mu předán věcný dar. 

 
 

2) Účetní obce I. Frydrychová seznámila přítomné s hospodařením obce k 18.12.2006 
Celkové příjmy      398 880,- 
Celkové výdaje      827 460,- 
Stav bank. účtu      141 903,- 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC Fin 2 – 12 je součástí tohoto zápisu.  
 
 

3) OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2 r. 2006  
Výdaje:  Mikroregion   zvýšení z     0,20 tis. Kč   na     1,6 tis. Kč 
              ZŠ                  snížení z     11,21 tis. Kč   na   5,74 tis. Kč 
              Volby do ÚSC                                                1,04 tis. Kč 
                                                                                      4,58 tis. Kč 
Příjmy:  Volby do ÚSC                                                   20 tis. Kč  
 
Vzhledem k tomu, že rozpočet na r. 2007 nemůže být schválen před jeho prvním 
kalendářním dnem, stanoví a schvaluje OZ následující pravidla rozpočt. provizoria,  
která jsou platná až do doby schválení řádného rozpočtu:  
Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a k plnění závazků 
z předchozího období s tím, že výdaje budou čerpány maximálně ve výši 1/12 r.2006. 
 
 

4) OZ projednalo a schválilo plán na opravu obecního úřadu. Starostka obce podá  
žádost o poskytnutí finanční podpory z POV Královéhradeckého kraje, dotační titul  
1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rozvoj 
infrastruktury.  
 
 

 



 
 

5) OZ projednalo a schválilo : 
-  zvýšení poplatků na odvoz domov. odpadu pro r. 2007 a to ve výši  osoba nad  

               15 let  300 kč, dítě do 15 let  100 kč                                               . 
-  že bude domov. odpad svážet firma Marius Pedersen, plasty a sklo firma A.S.A. 
-  příspěvek 200 kč občanům obce na zakoupení popelnic 
-  prodej kontejneru Technickým službám s. r. o. Hořice za 15 000 Kč 
-  smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností  

               EKO - KOM 
Zajistí místostarostka  a účetní obce.  
                 
 

6) Starostka obce informovala přítomné, že k 1.1.2007 máme kompetenci uzavírat 
manželství za přítomnosti matrikářky. 
Pan Rajmont vypověděl smlouvu ( pojízdná prodejna).  

 
 
7) Závěrem poděkovala I. Frydrychová všem přítomným za účast. 

 
 
 
 
 
           Zapsala  : P. Berná                ……………………………. 
 
           Schválila : I. Frydrychová    …………………………….. 
 
           Ověřil : L. Myslivcová         …………………………….. 
              
                       V. Liška                   …………………………….. 


