Zápis
z 8. - mimořádné schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 12. 03. 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------přítomno: 5 členů OZ (71,4 %),
program: 1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Připomínka k zápisu č. 7.
3. Rozpočet obce na r. 2007.
4. Závěrečný účet za rok 2006.
5. Audit hospodaření za rok 2006.
6. Byty.
7. Prodej a pronájem.
8. Různé
1/ Ověření zápisu:
Ověřením zápisu č. 4. je pověřen paní Rojovská pan ing. Štěch.

2/ Připomínka k zápisu č.7:
Za posledním bodem zápisu č. 7. mělo následovat číslo usnesení. Při přepisování došlo k
písařské chybě a usnesení zde nebylo uvedeno. Je třeba je doplnit. Jedná se o usnesení č.
43/07/R07. OZ schvaluje toto doplnění zápisu č. 7 (5+).

3/ Rozpočet obce na rok 2007:
OZ schvaluje rozpočet na rok 2007v předložené podobě. Dále bere na vědomí, že návrh
rozpočtu byl zveřejněn zákonným způsobem.
Usnesení č. 44/07/R08
4/ Závěrečný účet za rok 2006:
OZ projednalo a schválilo:
a) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola v Abertamech,
b) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola v Abertamech,
c) Závěrečný účet Obce Abertamy.
Usnesení č. 45/07/R08
5/ Audit hospodaření obce za rok 2006:
OZ projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Na základě této zprávy
navrhl starosta tato nápravná opatření:
a) Neoprávněně vyplacené části odměn zastupitelů tito vrátí (výplata byla způsobena
nedostatkem v programu počítače).
b) Bude provedeno nové zařazení pracovníků obce dle katalogu prací, aby byla u každého
konkrétní odpovědnost za jednotlivé činnosti.
c) Budou provedeny nové inventury.
d) Zveřejnění rozpočtu, závěrečného účtu i auditu bude zapsáno do knihy vyvěšení (v
minulosti sice byly tyto informace zveřejněny, ale nebyla tato skutečnost zapsána).

e) Bude zdokonalena evidence dle požadavku kontrolorů.
f) Účetnictví bude sjednoceno zrušením samostatného účtu bytové správy.
g) Bude provedena aktualizace vnitřních směrnic.
OZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření a schvaluje přijatá nápravná opatření.
Usnesení č. 47/07/R08
6/ Byty:
a) Pan Šalena žádá o byt 2+1 - momentálně není žádný byt volný - OZ žádost eviduje.
b) Pan Jiří Rástočný žádá o byt- momentálně není žádný byt volný - OZ žádost eviduje.
OZ bere na vědomí.

7/ Prodej a pronájem:
a) p.M.Kabeš st. žádá znovu o odprodej pozemku pod bazénem. OZ nabídku prodeje schválilo
již svým usnesením č. 32/07/R06 dne 5.2.2007. Je však třeba zpracovat nový oddělovací GP
(starý nelze již použít).
b) p.M.Kabeš st. žádá znovu o odprodej pozemku pod ČOV. OZ nabídku prodeje schválilo již
svým usnesením č. 32/07/R06 dne 5.2.2007. Je však třeba zpracovat nový oddělovací GP
(starý nelze již použít).

8/ Různé:
a) Na návrh starosty OZ schválilo odměnu 1 000,- Kč p. Ševčíkové za prováděné korektury
Abertamských novin. OZ schvaluje (5+).
b) OZ projednalo požadavek p. Ivo Mareše na schválení výstavby seníku na pozemku 1724/3
v Hřebečné. OZ schvaluje (5+). Usnesení č. 48/07/R08
c) Odpady: Svoz nebezpečného odpadu proběhne 31.3.2007,
Svoz objemného odpadu (hromádky) proběhne 21.4.2007.

Příští OZ bude 02.04.2007 od 17,00 hodin ve společenské místnosti nového obecního úřadu
na náměstí s tímto programem:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu a usnesení.
3. Byty.
4. Prodej a pronájem.
5. Příprava poutě.

Zapsal: Vojtěch Bouček
Zápis kontrolovali:
Zdeněk L a k a t o š

Jana R o j o v s k á

ing. Jiří Š t ě c h

