Zápis z verejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 7.brezna 2008

overovatelé:pM. Šeba,p.M,Jukl
prítomní zastupitelé :p.M.Janecek,p.M.Šeba,p.J
.Karban,p.M.Jukl,p.
V.Horákp.J.Kuffel

omluven:D.Rejlová Mgr.
Program: l.Zahájení
2.Vyhlášky-schválení
3.Rozpoctové opatrení c.l
4.Ruzné
5.Diskuze
6.Záver
l.Zahájení
-Starosta obce privítal na zasedání prítomné zastupitelé obce. Seznámil prítomné zastupitelé
s programem zasedání,který nechal schválit.

2.0becne závazné vyhlášky
-Zastupitelé obce projednali návrh obecne závazných vyhlášek c.1/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromaždování, sberu,prepravy,trídení,využívání a odstranování komunálních odpadu a obecne závaznou vyhlášku c.2/2008 o místním poplatku ze psu.Uvedené
vyhlášky byly zverejneny dne 12.2.2008 na úredních deskách a k nahlédnutí na O.Ú. O tomto
návrhu zastupitelé jednali a celé znení jednohlasne schválili.
3.Rozpoctové opatrení c.l
-Na návrh starosty obce zastupitelé obce projednali rozpoctové opatrení c.l.
a,Výdaj základní škole v Bílé Tremešné 100.000 kc.
b,Výdaj na rekonstrukci úpravny vody 328.010 kc.
c,Príjem od Lazenského Mikroregionu 1.140 kc
Rozpoctové opatrení c.l zastupitelé jednohlasne schválili.

4.Ruzné
-Svoz nebezpecného odpadu probehne v obci v mesíci dubnu-kvetnu. Obcané budou vcas
informování.

-Obecní úrad v Trebihošti požádalo príspevek za umístení detí v materské školce.
Žádost zastupitele projednali a navrhli cástku 4.000 kc za 1 díte/rok.Jednohlasne schváleno.
-v letošním roce od 3.5.obec zamestná l.pracovníka vedeného na úradu práce na verejné
prospešné práce v obci.Zastupitelstvo obce rozhodlo,že pracovníka zamestná na polovicní
úvazek od 1.4.2008.V tomto mesíci bude s uvedeným pracovníkem sepsána dohoda o
provedení práce.

-Zastupitelé rovnež se zabývali o využití klubovny a její úprave a postupném zakoupení
potrebného zarízenÍ.
-Zastupitelé se zabývali návrhem o provedení územního plánu v naší obci.Zatím je to úvaha
se kterou se budeme muset v nejbližší dobe zabývat.
-Starosta obce informoval zastupitelé o rekonstrukci /projektu/ el.vedení na vrcha.Pripomínky
o uložení el.vedení kabelem do zeme se obecní úrad vyjádril v pripomínkovém rízenÍ.
-Obecní úrad nechal provést cástecnou opravu budovy obecního úradu a hasicské klubovny.
Byla provedená výmena prken ve štíte strechy,etemitu,nátery okapu,prken na podbití strechy.
Další opravy budou provedeny postupne.
.

-v naší obci dochází k nicení obecního majetku,znecištování aut.cekáren,budovy obecního
úradu a hasicské klubovny.Na budove byl utržen svod okapu opakované rozbité osvetlení a
znicené lavicky.Rovnež dochází k hazení kamenu na tenisový kurt.Je to jenom cástecný
výcet vandalizmu v naší obci.Pokud se nicení majetku nezastaví požádáme policii o vyšetrení
a náhradu vzniklých škod.

Na záver zasedání starosta obce podekoval prítomným za úcast a diskuzi a zasedání
ukoncil.

if~;

Starosta obce:Martin

Zapsal:Kuffel Josef

Overovatelé:p.MartinŠeba
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Janecek

