Usnesení ze 14. veřejného jednání
obecního zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 20.10.2008

I.

OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání.
4. Volbu ověřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. Přijetím úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 3 mil. Kč na před financování
a kofinancování projektu na rozšíření rozvodů CZT a zajištění úvěru
blankosměnkou vlastní obce.
7. Zveřejnit záměr odkoupit pozemek od pí. Suché.
8. Jako pověřeného zastupitele pro jednání o územním plánu ing. Ivanu
Tomáškovou.
9. Informace o stanovení poplatku za žáka dojíždějícího do školy v ČB ve výší
7 600,- Kč.
10. Přípravu organizace pouťových atrakcí – příprava bude provedena na úterní
informativní schůzce zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním veškerých rozpočtových
opatření do částky 300 000,- Kč, které dodatečně schválí.
12. Informace o rozpočtovém opatření č.3, 4 a 5.
13. Počet členů finančního výboru: Ing. Jiří Kučera – předseda
Ing. Zuzana Janišová – člen
Martina Jarošová – člen.
14. Přidělené dotace:
- 20 000 Kč na volby
- 52 000 Kč na Czech Point
- 45 000 Kč na kapličku v Chlumu
- 199 500 Kč na hasičárnu ve Svatém Janu nad Malší.
14. Provedení místního šetření k žádosti manželů Formanových o odkoupení
pozemku.
15. Zahájit podle projektu rekonstrukci hasičárny jako investiční akci, rozšířit
výjezdová vrata, prohloubit vjezd a snížit podlahu.
16. Návrh, následné začlenění do rozpočtu na rok 2009, instalace zrcadla u
výjezdu z bytovky č.p. 56 v ceně 11 000,- Kč. Snížení zeleně u zastávky
autobusu, která omezuje výhled při vjezdu na hlavní komunikaci.
17. Provedení kontroly hospodaření v ZŠ finančnímu výboru společně s pí.
Chmelovou (3.11.2008). Kontrolu zaměřit především na hospodaření
s finančními prostředky přidělenými obcí.
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1. OZ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období.

………………………..
Romana Laubeová
zástupce starosty

………………………..
Ing. Ivana Tomášková
zástupce starosty

………………………..
Ing. Jan Piterka
starosta obce
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