Zápis
z Veřejného zasedání OZ ve Vysoké u Příbramě konaného dne 1.6.2010 od 20.30hod.
v sále pohostinství u Cempírků .
Přítomni: ing. Herold S., Tomášek J.,Vaníček Z., Lásková I.,MUDr. Franěk K.,
Strnad Z.,Strnadová V.,Černička M.,
Omluveni : Krejčová M.,
Hosté : viz prezenční listina
Ověřovatelé : Tomášek J.
Strnadová V.
Zapisovatel:

Strnadová V.

Program: 1)Závěrečný účet obce za rok 2009
2)Audit hospodaření obce za rok 2009
3)Stav příprav výstavby splaškové kanalizace
4)Podzimní komunální volby
5) Různé
Plnění úkolů z veřejného zasedání ze dne 2.3.2010
1) Rozpočet obce v roce 2010 –čerpání dle plánu
2) Odvoz TKO v roce 2010 –poplatky zaplaceny , zbývají úhrady od 5 neplatičů(2 trvale
hlášeni a 3 chalupáři)
3) Provedené kontroly -VZP bez chyb
-audit hospodaření vyvěšen a schválen 1.6.2010
4) Cesta „pod parkem“- převod od státu v závěrečné fázi
5) Faktura za žáky ZŠ v Příbrami- neuhrazena , problém nevyjasněných
neinvestičních.nákladů
6) Havarijní stav vozovky u K.Koláře –v současné době se opravuje
7) Havarijní stav čp,1 –statek –zaslán podnět na MěÚ Příbram- stav.úřad vyvolá řízení
Program:
1)Závěrečný účet obce za rok 2009 – viz.příloha
Vyvěšeno na úřední desce od 5.5.2010 – 26.5.2010
2)Audit hospodaření za rok 2009 – viz příloha
Vyvěšeno na úřední desce od 5.5.2010 do 26.5.2010
V rozpočtové oblasti nebyly zjištěny závady
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schvaluje závěřečný účet obce za rok 2009 a zprávu o výsledku
hospodaření za rok 2009
OZ schvaluje jednomyslně
3)Stav příprav výstavby splaškové kanalizace – dne 20.5.2010 jednání na OÚ v Narysově,
vydání územního rozhodnutí komplikuje výkup pozemku pod čističku odadních
vod v kú.Třebsko ( majitel pozemku požaduje vyšší cenu za m2) , je nejvyšší čas
k podzimními podání žádosti o dotace .

4)Podzimní komunální volby – podzim 2010 ( asi první polovina října)
Město Příbram již zaslalo dotaz – 66 dní před konáním voleb již musí být připraven
kandidátky volebních stran.
Počet členů OZ ve Vysoké u Příbrami je 9
5)Různé
1)Volby do PSČR konané dne 28.-29.5.2010 -účast voličů 72,7%
1.ČSSD
45 hlasů
2.ODS
36 hlasů
3.TOP 09
31 hlasů
4.KSČM
23 hlasů
5.VV
15 hlasů
6. KDU-ČSL 11 hlasů
7.SZ
10 hlasů
2)Pozvánka na seminář „Program rozvoje venkova“ – účastní se p.starosta
3) OÚ Vranovice- komplexní pozemková úprava v kú.Vranovice - účastní se p.starosta
4)Omezení rychlosti jízdy okolo dětského hřiště – jedná se o umístění 1 zpomalovacího
pruhu, omezení 20m v před i za pruhem na 20km / hod.
5)MUDr.Franěk poděkoval OZ za uspořádání MDD v neděli 30.5.2010 ne dětském hřišti
6)Dne 5.6.2010 proběhne v Památníku A.Dvořáka od 18.00-23.00 „ Muzejní noc“
7)Vaníček sdělil , že obec zakoupila hasičské auto za 45.000Kč , staré auto se budou
hasiči snažit prodat .
Zapsala: Strnadová

Ověřil : Tomášek J.
Strnadová V.

