Zápis
z jednání zastupitelstva obce Vinařice konaného dne 12.6.2008

přítomni:
Podubecký, Smrž, Fejfarová, Duchoň, Jirasová
Program:
1. Vodovod
2. Obnova cesty Všeradice – Vinařice
3. Bártík – převod pozemku
4. Ing. Novotná – odkup pozemku
5. Závěrečný účet obce
6. Změna rozpočtu
7. Ostatní

K jednotlivým bodům programu
1. Starosta obce informoval, že v tomto týdnu proběhlo jednání s architektem projektové
dokumentace, projekt je téměř hotov, pravděpodobně v závěru června 2008 bude
zažádáno o stavební povolení. V září se bude žádat o dotace, v této souvislosti se
uskuteční schůzka se zástupci obce Všeradice, kteří nám budou nápomocni při
vyřizování dotace na vodovod.
2. Starosta obce informoval, že byla již stavebním úřadem vydána veřejná vyhláška ohledně
obnovy zpevněné cesty ze Všeradic do Vinařic, která vede kolem Telína, přes Klíče.
Rekonstrukce cesty bude sát zhruba 6 mil Kč a vše zajišťuje i financuje Pozemkový fond
ČR.. Část finančních prostředků by se měla ušetřit při zpevňování cesty, ušetření finance
by se použily na výsadbu zeleně kolem obnovené cesty a na úpravu zavážky v Klíčích.
3. Ing. arch. Richard Bártík požádal o převedení části pozemku p.č 882/1 k.ú. Vinařice do
jeho vlastnictví. Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako cesta,
avšak historicky byl součástí zahrady rodiny Bártíků, pouze v minulých dobách nedošlo
k převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí. Zastupitelstvo s převodem pozemku
souhlasí a to bezplatně. Záměr obce o převodu pozemku byl zveřejněn na úřední desce již
7.4.2008 a sejmut 16.5.2008.
4. Starosta obce přečetl žádost Ing. Jany Novotné, bytem Beroun , o odkup pozemků
v katastru obce Vinařice, a to pozemky p.č. 817 (1 428 m2) a 839 (464 m2).
Zastupitelstvo obce v současné době s prodejem pozemků nesouhlasí, s prodejem
pozemků by souhlasilo v případě, že by o ně požádal občan s trvalým pobytem v obci
Vinařice.
5. Starosta obce předložil zastupitelstvu závěrečný účet obce za rok 2007 včetně přílohy.
Zároveň je seznámil s výsledky auditu hospodaření obce, který proběhl dne 23.5.2008,
kontrolu provedl Krajský úřad Středočeského kraje. Závěr přezkoumání hospodaření
obce: Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písb. c). Zjištěné nedostatky: na inventurním soupise nebyly

podepsáni všichni členové inventurní komise a okruh tř. 0 nesouhlasí pro fondu účtu 901.
Zjištěné nedostatky budou ihned napraveny. Zastupitelstvo obce závěrečný účet chválilo
včetně
způsobu odstranění zjištěných drobných nedostatků. Způsob odstranění
nedostatků: inventurní soupisy budou doplněny o požadované náležitosti a bude účetně
vyrovnán okruh tř. 0 proti fondu účtu 901. Nedostatky budou odstraněny do 31.8.2008.
6. Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na změnu rozpočtu obce č. 1/2008, který
je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o drobné změny. Zastupitelstvo obce se změnou
rozpočtu jednomyslně souhlasilo.

Petr Podubecký
starosta obce

Za správnost: Eva Podubecká

Ověřovatelé: Dagmar Fejfarová
Gabriela Jirasová

Usnesení
z jednání zastupitelstva obce Vinařice konaného dne 12.6.2008
___________________________________________________________________________
zastupitelstvo obce
s c h v á l i l o:
•

bezúplatný převod části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Vinařice Ing. Arch Richardu
Bártríkovi,

•

závěrečný účet obce za rok 2007

•

změnu rozpočtu č. 1/2008 dle přílohy zápisu

•

způsob odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření obce za rok 2007

neschválio:
•

prodej pozemků p.č. 817 a 839 v k.ú. Vinařice Ing. Janě Novotné, bytem Beroun.
S prodejem pozemků by zastupitelstvo souhlasilo v případě, že by žadatelka byla
přihlášena k trvalému pobytu v obci Vinařice

vzalo na vědomí:
•
•
•

informace o přípravy projektové dokumentace na stavební povolení pro akci vodovod
v obci Vinařice.
informaci o obnově a zpevnění polní cesty mezi obcemi Vinařice. a Všeradice.
zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2008 ze dne 23.5.2008

Za správnost: Eva Podubecká

Ověřovatelé: Dagmar Fejfarová
Gabriela Jirasová

