Obecní úřad Újezd u Plánice 25

IČO 43313817
Zápis z veřejného zasedání konaného dne 22. 4. 2016 od 20 hodin
Přítomni: Votava J., Touš J., Petr E., Král A., Moravec Z.
Hosté: Bělohlavý
Zahájení – určení zapisovatele p. A. Král
Schválení ověřovatele zápisu - z dnešního zasedání p. Z. Moravec, p. A Král
- ověření usnesení z posledního zasedání p. J. Touš, p. E. Petr
Navržený program:
1 Seznámení s došlou poštou
2 Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
3 Projednání a odsouhlasení rozpočtové změny č. 2

4 Projednání a odsouhlasení správy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Újezd u Plánice IČO 43313817 za rok 2015
5 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Újezd u Plánice ke dni 31. 12. 2015
6 Projednání a odsouhlasení výměny pozemků obce Újezd u Plánice s panem Opatrným
7 Projednání a odsouhlasení prodeje pozemku obce Újezd u Plánice panu V. Kodalíkovi
8 Projednání a odsouhlasení daru pro nového občánka - Tobias Jakubec
9 Oznámení rezignace zastupitelů k 30. 04. 2016
10 Seznámení s postupem OÚ na další volební období
11 Usnesení
12 Závěr
Navržený program byl schválen bez připomínek 5hlasy, proti 0
Program zasedání:
1 Seznámení s došlou poštou p. J. Touš
2 Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese p. Bělohlavý dle přílohy
3 Projednání a odsouhlasení rozpočtové změny č. 2

4 Projednání a odsouhlasení správy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Újezd u Plánice IČO 43313817 za rok 2015. OÚ zveřejnil zprávu 15 dnů před projednáním.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
bez výhrad. Hlasování pro 5, proti 0
5 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Újezd u Plánice ke dni 31. 12. 2015. V souladu s ust.
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, OÚ
zveřejnil návrh svého závěrečného účtu po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání
zastupitelstva obce na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování pro 5, proti 0
6 Projednání a odsouhlasení výměnu pozemků obce Újezd u Plánice s panem Opatrným dle příloh:
obecní pozemky par. č. 906/25, 906/33-59, 886/2-3 (sad)
pozemky pana Opatrného par. č.: 908/17, 1292/5, 926/4 (na koupališti)
720, 721, 668, 684, 685, 672, 681, 682, 838/2, 837, 844, 847, 987/1 (louky)
7 Projednání a odsouhlasení prodeje pozemku obce Újezd u Plánice panu V. Kodalíkovi
parc. č. 454/12 o výměře 147 m2 v kat. ú. obce Újezd u Plánice za 50 Kč m2. 147 x 50 = 7 350 Kč
8 Projednání a odsouhlasení daru pro nového občánka - Tobias Jakubec, k příležitosti
vítání občánků 6.5.2016 - 1000,- Kč

9 Oznámení rezignace zastupitelů k 30. 04. 2016: p. Josef Touš, p. E. Petr, p. A. Král, p. Z. Moravec
Zákon č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o volbách). Člen zastupitelstva obce může podle § 55 odst. 2 písm. b)
zákona o volbách do zastupitelstev obcí rezignovat na svůj mandát, a to písemnou rezignací,
kterou musí obdržet starosta obce. Mandát člena zastupitelstva obce v takovém případě zaniká
uplynutím dne, ve kterém starosta obce tuto rezignaci obdržel.
10 Seznámení s postupem OÚ na další volební období
Návrh na vyhlášení nových voleb.
V souladu s § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), bude zaslán návrh na
vyhlášení nových voleb, neboť počet členů Zastupitelstva obce Újezd u Plánice klesl pod pět a není
další náhradník podle § 56 odst. 1 volebního zákona. Tento návrh bude zaslán Ministerstvu vnitra
České republiky prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Všechny body byly odsouhlaseny pěti hlasy, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
11 Usnesení OZ ze dne 22.4.2016
Usnesení přečetl ing. Vl. Kábrt
12 Závěr
Závěr provedl starosta Jiří Votava, poděkoval odstupujícím zastupitelům za práci vykonanou pro
obec a Obecní úřad. Zastupitelům, které vzejdou z nových voleb popřál mnoho úspěchů, elánu,
vytrvalosti pro práci v obci, aby se obec nadále rozvíjela ke spokojenosti všech občanů Újezdu.
Zapsal Alois Král
V Újezdě u Plánice 29.04.2016
Za Obecní úřad Újezd u Plánice Jiří Votava starosta
Ověřovatelé: p. Z. Moravec,
p. A. Král

