ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 10.5.1999
Přítomni : p.Vondrášek,p.Černý V.,p.Fiala, pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Vild, p.Sokol, p.Ing.Tichota, p.Ing.Suchý,
pí.Mudr.Gutová, p.Černý M.

_________________________________________________________________________
Navržený program :

1) Kontrola usnesení
2) Zpráva o hospodaření za 1.čtvrtletí 1999
3) Projednání auditu hospodaření OÚ za rok 1998
4) Projednání odprodeje akcií Západočeské plynárenské
a Západočeské energetiky
5) Diskuze
6) Usnesení a závěr

Navržený program byl schválen bez připomínek.
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Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý a p.Sokol
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Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota a pí. Kaprasová
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1)Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Z přijatých 3 bodů usnesení obecního zastupitelstva zůstávají nevyřízeny tyto úkoly:
a) Pokračovat v jednání s KOVOSVITem a.s. ve věci uzavření smlouvy o čištění odpadních vod
b) Pokračovat v jednání se zastupitelstvem obce Medový Újezd ve věci vytvoření sdružení pro výstavbu
vodovodního přivadeče do obce Holoubkov a úpravny vody v Medovém Újezdu
2) Zpráva o hospodaření za 1.čtvrtletí 1999
Zprávu přednesla pí. Kaprasová , je založena ve finanční komisi.Jako negativní bylo hodnoceno čerpání
finančních prostředků SDH, kde za výše uvedené období bylo čerpáno téměř 70% plánovaného rozpočtu.
Zástupci SDH budou pozváni do fin. komise k projednání.Zpráva byla schválena.
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3) Projednání auditu hospodaření OÚ za rok 1998
Zprávu přednesla pí.Kaprasová.Bylo konstatováno, že hospodaření obce je po formální i věcné stránce
správné a uskutečnilo se v souladu s platnými předpisy.Zpráva je založena v úč.agendě. Bylo schváleno.
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4) Projednání odprodeje akcií ZČE a ZČP , a.s.
O případném odprodeji byly obce informovány na mimořádné poradě starostů na OkÚ v Rokycanech
dne 9.3.1999. Uvedenou nabídku projednalo OZ na své pracovní poradě dne 22.3.1999 se závěrem : postupovat při prodeji společně se Západočeským energetickým sdružením obcí Plzeň, minimální cena za 1 akcii
by měla činit 4000,-- Kč. Dne 15.4.1999 se za okres Rokycany na jednání ZESO v Plzni zúčastnil pan Kožíšek, starosta města Rokycany a následně informoval obce, že akcie ZČE by se měly pohybovat v ceně cca
4500,-- Kč, akcie ZČP okolo 6000,- Kč. K dnešnímu dni mají akcie ZČE prodány Rokycany,Strašice, Radnice, Hrádek, většina z nich již má peníze na účtě. Akcie byly odprodány zatím za nejvyšší nabídku 4700,--Kč,
pokud CP invest získá 20% z možných akcií, bude ještě 100,-- Kč za kažou akcii doplaceno.
Zároveň byly v OZ projednány nabídky KB Rokycany, IPB Rokycany, jak je možno získané finanční
prostředky zhodnotit. OZ rozhodlo prodat akcie nejvyšší nabídce, nerozhodlo však zatím , kam budou finanční
prostředky uloženy, budou proto zaslány na běžný účet obce u Čes. spořitelny v Rokycanech. Současně
pověřilo starostku uzavřením a podpisem smlouvy při realizaci odprodeje.
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5) Diskuze
pí. Záhrobská - byt po p. Loukotovi, jak bude postupováno při přidělení
pí. Budínová - měly by se provádět kontroly v bytech, jestli v nich bydlí lidé, kteří mají
na tento byt dekret
- kdy bude úklid chodníků
- zametené drobné kamínky nedávat zpět do trávy

6) Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl p.Ing. Suchý.
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1) hospodaření obce za 1.čtvrtletí 1999
2) odprodej akcií ZČP a ZČE a převod akcionářských práv včetně zastavení těchto akcií
ve prospěch kupujícího k zajištění zálohy na kupní cenu doporučenou ZESO po provedeném výběrovém řízení
3) audit hospodaření za rok 1998 bez výhrad

Obecní zastupitelstvo pověřuje :
1) starostku obce podpisem smluv, směřujících k odprodeji.V případě vyšší nabídky, než která
vyplynula z výběrového řízení, pověřuje starostku uzavřením a podpisem smlouvy za tuto cenu
Obecní zastupitelstvo ukládá starostce obce :
1) pokračovat v zajišťování výstavby vodovodu Med.Újezd - Holoubkov.
2) pokračovat v jednání s KOVOSVITem Holoubkov ve věci uzavření smlouvy o ČOV

Starostka obce ukončila veřejné zasedání a poděkovala spoluobčanům za účast.

Zapsala : Františka Černá

Ověřovatelé zápisu : p.Ing.Tichota.........................
pí.Kaprasová.........................

