Usnesení ze 17. veřejného
ejného jednání
obecního zastupitelstva
zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 20. 03. 2009

I.

OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání.
jednání
4. Volbu ověřovatel
ěřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. ZO projednalo
nalo a odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu
rozpočtu obce na rok 2009
bez připomínek
ipomínek a bez výhrad.
7. Žádost mysliveckého sdružení o osvobození poplatků
poplatk ze psů pro Jana Bláhu,
Ladislava Balláka a Josefa Opekara.
Opekara
8. Pověřit finanční
ční výbor k předložení
p
návrhu výše poplatkůů za pouťové
pou
atrakce
s přihlédnutím
ihlédnutím k platným obecním vyhláškám. ZO nebude určovat
urč
provozovatele jednotlivých atrakcí.
9. Postupně odprodat mobilní techniku za pořizovací
po izovací ceny Správě
Správ majetku obce
Svatý Jan nad
ad Malší s.r.o.
10. Pozvat autorizovanou firmu nebo KHS k provedení měření
měření hluku při
p
štěpkování v bývalém areálu ZD, pokud nedojde do 31. 3. 2009 k ukončení
této činnosti provozovatelem.
11. Odložit rozhodnutí o pronájmu lesů
les Správě majetkuu obce Svatý Jan nad Malší
s.r.o. do doby,, než bude vyjasněna
vyjasn
užitečnost
nost tohoto rozhodnutí v případě, že
se obec nestane plátcem DPH.
12. Žádost p. Podhradského na instalaci radiátorů
radiátor v hospodě v Sedlci.
Sedlci
13. Zamítnutí návrhu Pavla Švece na odkoupení obecního pozemku.
pozemku
14. Využívání školního hřiště
h
pro veřejnost a ve spolupráci s ředitelkou MŠ
vypracovat provozní řád.
15. Žádost ředitelky
editelky MŠ o ponechání hospodářského
hospodá ského výsledku za rok 2008 na
provoz školy v roce 2009.
16. Rozšíření
ení místního pracoviště
pracovišt Czech Point s využitím dotace ze strukturálních
fondů EU.
17. Smlouvy s bytovým družstvem o koupi pozemků
pozemk a připojení
ipojení kanalizace, tak
jak byly vypracovány JUDr. Zdeňkem
Zde
Koupalem.
18. Jmenování členů
enů jednotek SDH dle seznamu předloženého
edloženého Tomášem
Michalem.
19. Rozpočet
et ZŠ, tak jak byl předložen,
p
vyjma mimorozpočtových
čtových položek, které
budou realizovány dle finančních
finan
možností obce.
20. Zamítnutí žádosti Sokolu Římov o finanční příspěvek.
21. Žádost
ádost Marie Blahoutové o povolení pronájmu bytu č. 6 v č. p. 125 Jiřině
Tlačilové od 1. 4. 2009.
22. Zamítnutí žádosti Renaty a Petra Zachových o přeložení
p eložení vody a kanalizace
s tím, že přeložení
řeložení vodovodu a výtlačné
výtla
kanalizace bude řešeno v rámci
budování dešťové
ťové kanalizace od bytového domu č. p. 99.
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23. Poskytnutí příspěvku 2 250 Kč na LSPP.
24. S návrhem Ivan Kučera o doplnění ÚP, které má předjednané se zpracovatelem
ÚP. Úpravu si projedná Ivan Kučera sám.

II.

OZ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Informaci Policie ČR OOP Trhové Sviny: Zhodnocení bezpečnostní situace
služebního obvodu OOP Trhové Sviny - „Svatý Jan nad Malší“ za období od 1.
ledna 2008 do 31. prosince 2008.

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

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

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