2Zápis z fl.za*dání obecníhozastupitetstva konanéhodne 18.12.2006 v18.00 hod.
Přítomni : LukášKaret,KovaříkMiroslav,Ing. Eva Niedtová,LukášRoman,Buneš
Miroslav,PíchaVáclav,MatouškováJitka,Ko|ář Bohumi|,HovorkaJosef,Ing.Mi|an
Kovařík'MUDr.J!říVodička,KlimešJaros|av,TůmaJarosiav,Vlasáková óraňra.
Omluven:: Kudrle Josef

1) Zahájení,seznámení
s noým stavebním
zákonem.
2) oZ projedna|o
a souh|así
s návrhemna rozpočtové
provízorium
pro l.čtvrt|etí
roku2007ve
wši 3lI2 z úrovněrozpočturoku 2006 v příjmové
i rozpďtové&sti,cožčiní3 900 ooo,- Kč.
3) oZ projedna|o
a schváli|opříjemdoplatkudotacena Sběrnýdvůrod Ministerswafinancíve
\^ýši
215 528,95Kča dop|atekdotacena Rekonstrukci
kote|nya teplovodnírozvody
ve ýši
1 690 345,-Kč
4) oZ projedna|o
a schvá|i|o
návrhna rozpočtové
opatřeníč,5a č.612006
d|epří|ohy
tohoto
zápisu.
5) oZ by|před|ožen
návrhradyobce na jmenování
inventurní
komiseze dne 28.11.2006
ve
s|ožení
ing'Mi|anKovařík,Josef
Hovorka,Miros|av
Kovaříka Jaros|avTůma.oZs návrhem
souh|así
a doporučuje
dop|nitkomisio da|ší
dva č|enyMíros|ava
Bunešea Romana
Lukáše.Termín
inventurbyl stanovenna27.L2.v 8.00 hod.
6) oZ projedna|o
návrhna-vytvoření
pasportukomunikací
obcí,správné
značení,aby
nedocháze|o
k haváriímna území
našichobcí.oZsouh|así
s vypracováním
pasportu.Paspolt
zpracuje
Dopravní
střediskoč.audě;ovice
v ceněao so oób,- rč.
7) Radaobce před|oži|a
oZ návrhna odměňování
č|enů
obecního
zastupite|stva
.oZ s návrhem
souh|así
a doporučuje
dá|evyp|ácetodměnuveýši 7o,- Kčna 1 hodinupři mimořádných
(rnijezdních
a inventurách.Dopravné
na zasedánívyplácet
)zasedánír'rh
člehům
dle platňých
zákonůo cestovních
náhradách.S
tímtododatkemoZ souh|así.
B) oZ projedna|o
návrhHasičského
sboruMalešice
na přelrzetí
nák|adního
auta nakoupeného
SDH do majetkumajetkuobcev rámciIntegrovaného
zásahového
systému.Vzh|edem
k tomu
Že technickýstav neodpovídápožadavkům
zásahovéhosystěmuoZ nesouh|asíspřevzetím
nákladního
auta do majetkuobce.
9) Starostaobceseznámi|oZ se slavempoh|ďávekza občany(nep|atiči).Probíhají
exekuční
řízení,podávají
se ýpovědi z nájmu bytůvčetněnep|atičů
ostatnicnpópbtků
(voda,tep|o).Pop|atky
za stočné
jsou vymáhányformoupísemných
a odvozodpadů
upozornění
a potéexekucí(např příkazem
srážkouze mzdy).oZs formoůvymáÁáni
poh|edávek
souh|así'
10) oZ projednalonávrhjednacího
řádu oz'oz s návrhema dop|něním
souhlasí.
11) oz projedna|o
jednotkyve Dřítniuvolněné
žádostiopřiděleníQytové
po panuBočkovi.oZ
souh|así
s přidě|ením
bytužadate|ům
manže|ům
Podzimkorným.
L2) oz projedna|o
návrhrady9bcgp zrnýšení
cenyvodyo 1,- Kčza úče|em
nap|nění
rezervního
fonduna údržbu
vodovodního
řádu,oZs návrhemsouh|así,cena
vodyje stanovenatedyve
prostředkyvy-uúaování
wši 27,- Kčza lccm.oZ dá|enavrhujesehnatfinanční
vodovodního
řádu z vodárnyZáb|atído Strachovic.
13) oZ by|ypřednesenyinterpelace
č|enů
oZ.Starostapřed|ožil
návrhna nákupnového
traKoru,financovaný
z prostředků
s.r.o.Místní
hospodářswí
obce,oZsouh|así.Roman
Lukáš
před|oži|
návrh promítnout
zápisyz oZ a formu|áředo webouýchstránekobce a provést
aktua|izaci
vyh|ášek.oZ
souh|así
s návrhema doporučuje
uzavřítdohoduo činnoitis panem
MilanemSí|eným.Dá|e
RomanLukášpřednes|návrhna z|epšeníodpadového
hospodářství
i

