Z á p i s č. 21
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne
15.12.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program :

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
4. Zpráva o hospodaření ze 1-11/09
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010
6. Příkaz k zajištění inventur
7. Smlouva o věcném břemenu – Zivčáková
8. Prodej majetku - moštárna
9. Projednání žádostí - různé
10. Diskuze
11. Návrh usnesení
12. Závěr
Přítomni : Ladislav Vaněk, Pavel Čučka , RNDr. Věra Illková , Luděk
Přichystal, Karel Krula, Marie Hašková, Pavel Rozporka, Jana Buršovská,
Josef Stehlík
Hosté 14
Projednáno :
1.
Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
2.

Zapisovatelem jmenoval pí. Illkovou V., ověřovateli byli jmenováni p.
Josef Stehlík a Marie Hašková
Hlasování : 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3.

Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení minulého zasedání OÚ
ze dne 20.10.2009 :
- pracovníci na VPP prováděli úklid veřejných prostranství,
- reklamace koupaliště - dno a zábradlí , schůzka s investory a stavebním
dozorem , byl upřesněn termín odstranění
- uspořádaná besedy s důchodci – 12.12.2009

4.

Paní Tomková seznámila přítomné s výsledky hospodaření 1.-11.2009,
celkové příjmy dosáhly 10 086 879,79 Kč a výdaje 9 334 944,60 Kč .

Závazky obce – došlé faktury ve výši 398,5 tis.Kč, farní úřad 200 tis.Kč ,
pozemek Nikolajová – 300 tis. Kč. Stav účtu 51 643,05 Kč
5.

Zastupitelé projednali rozpočtové provizoriu na rok 2010

6.

Pan Vaněk seznámil přítomné s příkazem k provedení inventur k
31.12.2009. Byla stanovena inventurní komise ve složení :
Předseda – Krula Karel , členové Illková Věra, Tomková Stanislava
DiK SDH : předseda Rozporka Pavel, členové – Hasman Karel, Kazdera
Vladimír, Brázda Pavel

7.

Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene Zivčáková –
přípojka nízkého napětí za úplatu

8.

Prodej moštárny – odložen na příští zasedání. Bude k dispozici znalecký
posudek

9.

Zastupitelé schválili odměny členům komisí a pracovníkům OÚ – viz
příloha , byli seznámeni s cenovými nabídkami na opravu MK a na dětské
hřiště, schválili příspěvek 1000 Kč ZŠ Kravsko na školní ples.
Zastupitelé projednali prominutí poplatků za TDO – viz příloha . Náklady
na vymáhání či exekuční řízení by převyšovaly vymáhanou částku.

10.

Diskuse:
- volby SDH - viz příloha
- Malec – dotaz na bioplynovou stanici v areálu ZD : jednalo by se o
likvidaci rostlinného odpadu, nekonají se žádné přípravy , byl vznesen
pouze informační dotaz na EON o možnosti připojení do el.sítě
- Drozd - dotaz na dotace na kanalizaci a MK, údržbu chodníku a
posypový materiál
- Tomášková – upozornila na stále neuspokojivý stav cesty na Nivách,
problém volně pobíhajících psů

11. Návrh usnesení

U sn es en í

Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 15.12.2009 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
- zprávu o hospodaření 1-11/09

2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- zřízení věcného břemene Zivčáková – přípojka nn za úplatu
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 ve výši 1/12 rozpočtu měs.
+ dle možností úhrada závazků
- příkaz k zajištění inventur
- výbor SDH
- nabídku na vypracování PD na akci „Oprava místních komunikací“
- pověření starosty obce podáním žádosti o dotaci Na obnovu krajinných
struktur v k.ú. Hluboké Mašůvky – prvky ÚSES
- schvaluje odměny členům komisí dle přílohy
- prominutí poplatku na TDO – viz. příloha

Zastupitelstvo obce ukládá
- provedení inventur - členům inventarizačních komisí
- zpracovat koncept postupu prací pro zvelebení a údržbu obce

Hlasování : 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

___________________________
Starosta
Ověřovatelé: Stehlík Josef v.r.
Hašková Marie v.r.

Zapisovatel : RNDr. Illková Věra v.r.

_______________________
místostarosta

