
USNESENí

z verejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Prodašice, konaného dne
16.12.2009 od 18.30 hod. na OÚ Prodašice.

Zasedání vyslechlo:

1) Rozpocet na r.2010,resp. návrh na rozpoctové provizorium pro r.201 O.

2) Návrh na provedení rozpoctového opatrení c.3 -uvedené položky v rozpoctu
obce Prodašice upravit viz príloha.

3) Návrh na provedení úpravy u pomnícku z 2.svet.války

4) Informace o stavu aktivace elektronických datových schránek.

5) Informace o stavu realizace ÚP.

6) Návrh na zajištení osoby pro celorocní pravidelný úklid cekáren a vyprazdnování
odpadkových košu apod.

7) Usnesení z verejného zasedání.

8) Informace z obce za uplynulé období.

Po diskuzi zastupitelstvo schválilo:

1) Návrh rozpoctového provizoria obce Prodašice, a to až do doby schválení
rozpoctu na rok 2010, ve výši 1/12 skutecnosti za každý kalendární mesíc v roce
2009. Informace o príprave rozpoctu na rok 2010.

2) Provedení rozpoctového opatrení c.3,viz.príloha

3) Provedení úpravy tj. vyrezání a odvoz tují u pomnícku z 2.sv.války v katastru
obce Prodašice(u križovatky smer Ledce,Ujkovice),vyrezání nebezpecných vetví
na stromech u silnice c.279 v obci, provede Jan Dedina Prodašice 31.
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ZÁPIS

z verejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Prodašice, konaného dne
16.12.2009 od 18.30 hod. na OÚ Prodašice.

Prítomni: Pavel Dedina st., Pavel Dedina ml., Josef Jonáš, Jaroslav Ulman.
Omluveni: Cernovský Zdenek (zamestnání).

Overovatelé zápisu :Jonáš Josef, Pavel Dedina ml.

Program jednání: 1) Zahájení a kontrola plnení minulého usnesení.
2) Rozpocet 2010.
3) Rozpoctové opatrení c.3
4) Pomnícky z 2.svet.války-úprava.
5) Infor. o aktivaci dat.schránky.
6) Info o ÚP.
7) Verejné osvetlení a rozhlas(dokoncení)
8) Ruzné,lnfo z obce.
9) Diskuze.
10) Usnesení.
11) Záver.

Jednání:

ad 1) Zasedání zahájil starosta obce a seznámil prítomné zastupitele a obcany s
programem jednání a s plnením minulého usnesení. Zastupitelé poté program.
jednání schválili.

ad 2) Stejne jako v predchozích letech zacne obec i v roce 2010 hospodarit
s rozpoctovým provizoriem, a to až do doby schválení rozpoctu na príští
rok(201 O).Cerpání v dobe rozpoctového provizoria muže být max.1/12
skutecných výdaju roku 2009 za každý kalendární mesíc. Rozpoctové príjmy a
výdaje uskutecnené v dobe rozpoctového provizoria se stávají príjmy a výdaji
rozpoctu po jeho schválení.Prípravou rozpoctu na r.2010 je poverena
p.Karabinová s p.Ulmanem.Rozpocet by meli zastupitelé projednávat na
verejném zasedání 24.3.2010.

ad3) Starosta prednesl návrh na provedení rozpoctového opatrení c.3 vypracován
neprítomnou hospodárkou a úcetní p. Karabinovou. Jde o úpravu financních
položek vzhledem ke schválenému rozpoctu.

ad 4) Starosta navrhuje upravit stav u pomnícku z 2.svetové války v katastru
Prodašic. Jedná se hlavne o prerostlé tujky ze 70 let, kde už nekterí pozustalí
nekteré odrezali a ponechali za pomnícky v poli. Byl navržen odborný výrez
techto tujek co nejníže-bez parezu.Porezem a odvozem byl navržen p.Jan
Dedina Prodašice 31 a zároven požádán o urezání nebezpecných vetví a
polozvyvrácených stromu u silnice c.279 v obci t.j. mezi znackou zacátek a
konec obce.
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ad 5) Starosta verejnost zastupitele informuje, že elektr.datové schránky obecního
úradu Prodašice jsou od ríjna 2009 aktivovány správcem web a dat.schránek
p.Pavlem Dedinou ml. a jsou tedy funkcní.

ad 6) Dále starosta Pavel Dedina st. informuje o stavu realizace ÚP,kdy s námi
p.ing.arch.Drdová nepocítala s jeho dokoncením(zadání schválené v dubnu
r.2009)z rodinných duvodu, aniž bychom byli nejak informováni o výpovedi
smlouvy o vytvorení ÚP. To vše se starosta dozvedel až po telefonické
urgenci a proto se snažil p.ing.archDrdovou presvedcit, což se nakonec
povedlo, s príslibem dokoncení ÚP s podmínkou až po Novém roce tj.201 O.

ad 7) Starosta podává Info,o provedené cástecné rekonstrukci a rozšírení obecního
rozhlasu a verejného osvetlení fi Vaja z MI.Boleslavi. V roce 2010 tato fi
protáhne ješte rozhlas a osvetlení na Zámrska k Dedinovým 31 a 32.

ad 8) Starosta požádal zastupitele, aby navrhli rešení neporádku v aut.cekárnách ,
který tam opakovane vzniká detmi místními, tak z jiných obcí(prý z Ujkovic a
z Veselice). Po bohaté diskuzi,bylo navrženo a zastupiteli schváleno, poverení
a zaplacení osoby, která by provádela pravidelný úklid a vysypání odp.koŠu.
Zajistí starosta s p.Karabinovou (vypracování smlouvy pro konkrétní osobu).
Dalším tématem z pripomínek obcanu je ruina bunky na soukromém pozemku
Cernovských smerem k Seleticum, kde bylo obcany navrhováno zapálení,
svolání brigády a uklizení, což starosta odmítl jako nesmysl a kontatoval, že se
jedná o soukromý pozemek'i objekt, což musí každý respektovat. Bude dále
jednat s rodinou Miloslava Cernovských ml.,nebo i st.Dále starosta pripomnel
termíny platby za odvoz komun.odpadu tj. 13.1.2010 a 27.1.2010 na OÚ u
p.Karabinové a upozornil na možnost zaplacení složenkou výhradne typu"C",
na adresu: OÚ Prodašice 28, 294 04 Dolní Bousov.

ad 9) Diskuze - obcané téma vycerpali v bode ad7).

ad10) Usnesení prednesl místostarosta obce p.Ulman a bylo poté schváleno všemi
prítomnými zastupiteli.

ad 11) Záver - starosta Pavel Dedina ukoncil toto verejné zasedání s práním
hezkých Vánoc a štastného Nového roku 2010 Všem.

V Prodašicích dne 16.12.2009

Zapsal:p. Jaroslav Ulman
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