
14/16                         Schůze ZO                                    7.12.2016 
 
Přítomni: Vedralová,Brandová, Novotná, Štěpánková, Novotný, Pokorný, 
Patočková 
Omluven: Jelínek 
 
 
Body jednání 

1. Smlouva o uložení komunálního odpadu s obcí Radim 
2. Vyjádření k žádosti p.Kurky 
3. Rozhodnutí o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře 
4. Ustanovení inventarizační komise 
5. Návrh rozpočtu r. 2017 
6. Návrh rozpočtu - DSO  ,,Mikroregion Kolínské Zálabí“ na rok 2017 a jeho 

vyvěšení 
 
Průběh jednání 

1. Bude uzavřena Smlouva č.305/2017 o uložení odpadu na řízenou skládku 
Radim mezi obcí Radim zastoupenou starostou Martinem Sýkorou             
 a obcí Dománovice zastoupenou starostkou Květoslavou Vedralovou. 
Cena za uložení 1 tuny činí 895,- Kč + DPH. 
Smlouva nabývá platnosti dnem 1.1.2017. 
ZO s uzavřením smlouvy souhlasí. Při hlasování byli všichni pro. 

2. Pan Kurka zaslal žádost o vyjádření k žádosti o vydání rozhodnutí o 
změně využití území. Jedná se o parcelu 216/7 Z – 6864/2015 – 204. 
Zastupitelé obce nemají k této žádosti žádné námitky. 

3.  ZO byli seznámeni s rozhodnutím o pověření Ing.Martina Čížka, Deblice 
174, 289 01  Dymokury, držitele licence udělení Městským úřadem 
Poděbrady pod č.j. 1847/ŽP/2003 dne 27.10.2003, výkonem funkce 
odborného lesního hospodáře od 1.1.2017 na lesních pozemcích: obce 
Dománovice, obce Choťovice.Pavla Horáka. 
Proti tomuto rozhodnutí nemají ZO žádné námitky. 

4. Byla ustanovena inventarizační komise ve složení: 
                      Předseda IK: Ing. Jiří Jelínek 
                      Členové: Josef Novotný a Hana Novotná 

Inventura bude provedena od1.1.2017 – 31.1.2017  a o výsledku bude 
zastupitelstvo obce informováno. Bude sepsán inventarizační zápis. ZO 
souhlasí. Při hlasování byli všichni pro.  

 



5. ZO byli seznámeni s návrhem rozpočtu na r. 2017 a s tímto návrhem 
rozpočtu souhlasí .Při hlasování nebyl nikdo proti.Ještě dnes tj. 7.12.2016 
tento návrh bude vyvěšen na obecní vývěsce. 

6.   ZO byli seznámeni s návrhem rozpočtu – DSO  ,,Mikroregion Kolínské 
Zálabí“ a současně i s Rozpočtovým výhledem DSO ,,Mikroregion 
Kolínské Zálabí“ na rok 2017 – 2021.ZO s tímto návrhem souhlasí.Při 
hlasování byli všichni pro. Ještě dnes tj.7.12.2016 bude vyvěšen na 
obecní vývěsce. 

 
Usnesení 

1. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o ukládání odpadu 
2. ZO nemá k žádosti žádné připomínky 
3. ZO nemají k tomuto rozhodnutí žádné námitky 
4. ZO bere na vědomí 
5. ZO bere na vědomí 
6. ZO bere na vědomí 

 
 
 
Zapsala: Jana Štěpánková                        Ověřili: 
Dne: 7.12.2016 
 

           


