Usnesení ze 18. veřejného
ejného jednání
obecního zastupitelstva
zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 29. 05. 2009

I.

OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání.
jednání
4. Volbu ověřovatel
ěřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. Zrušení účtu
tu Fondu rozvoje bydlení a převedení
p
úroků na běžný
bě
účet obce,
vypůjčené
ené finanční
finanč prostředky převést na účet
et ministerstva pro místní rozvoj.
rozvoj
7. Schvaluje přijetí
řijetí dotace
d
na SDH ve výši 40 986 Kč.
8. Zamítnutí žádosti Andrey a Radima Adamových o odkoupení pozemku obce.
obce
9. Projednání a schválení výsledků auditu, závěrečného účtu
tu a způsobu
zp
řešení
úkolů z auditu v následujícím znění:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celoroční
celoro ní hospodaření
hospodař obce a
závěrečný účet
čet obce za rok 2008 včetně
v
zprávy o výsledku přezkoumání
př
hospodaření
ení obce za rok 2008 bez výhrad a přijímá
p
tak opatření
opatř k nápravě
nedostatků uvedených ve zprávě
zpráv o výsledku hospodaření.
ení. Obec odepíše z účtu
031 pozemky p.č.
p.č 308 (21 m2 ) a 3833/2 (225 m2) k.ú. Ločenice
čenice a provede
kontrolu pozemků
pozemk na LV obce.
Termín: přii další inventarizaci za rok 2009 – následnou inventarizací
inventari
do
31. 12. 2009.
10. Prodej následujícího majetku Správě majetku obce Svatý Jan nad Malší s.r.o.
za tyto ceny:
- multikáru za 2000 Kč
K
- traktor červený
ervený za 100 000 Kč
- traktor modrý za 50 000 Kč
- štěpkovačč za 100 000 Kč
Do smlouvy zakotvit předkupní
p
právo obce.
Doporučit
it starostovi pronajmout obecní lesy Správě
Správ majetku obce Svatý Jan
nad Malší spol.. s r.o. za 1,- Kč za hektar ročně.
11. Smlouvu o nájmu pozemku manželům
manžel m Formanovým v Chlumu v předloženém
znění.
12. Projednat vhodný způsob
zp
dopravního značení s odborem dopravy v Trhových
Svinech do konce června.
13. Žádost pana Mykiska o vybudování ohrazení před
p
bytem č. 2 č.p. 125
s podmínkou, že ohrazení bude odnímatelné a v okolí bude udržován
udržová pořádek a
čistota.
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II.

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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