Usnesení z 21. veřejného
ejného jednání
obecního zastupitelstva
zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 16. 12. 2009

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání.
jednání
4. Volbu ověřovatel
ěřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. Rozpočtové zm
měny č.6 a č.7.
7. Přijetí
ijetí dotace 30 500 Kč
K a 58 000 Kč od Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
8. Žádost AMK RALLYE ČK o povolení konání rallye v roce 2010.
2010
9. Zrušení výše limitu v pokladně OÚ.
10. Inventarizační
ční komisi ve složení:
složení Romana Laubeová, Ing. Jiří
Jiř Kučera, Ing.
Radek Janiš.
tové provizorium na rok 2010.
2010
11. Rozpočtové
12. Zrušení dalšího pronájmu rybníka
rybní „Svachovák“.
13. Stornování neuhrazených faktur Romanovi Burghardtovi a firmě
firm FONSUS
první těžební
žební a.s. z období před
p
rokem 2006.
14. Změnu
nu nájemní smlouvy s firmou FONSUS první těžební
žební a.s. podle návrhu.
15. Cenu
enu vodného a stočného
sto
na rok 2010 ve výši předložené
edložené provozovatelem
VAK Jižní Čechy a.s.
16. Výši poplatků za odpady v roce 2010 ve stejné výši jako v roce 2009.
2009
17. Výši poplatků za psy v roce 2010 ve stejné výši jako v roce 2009.
2009
18. Trvat na povolení výstavby na území
územ č.11 a č.12 v územním plánu obce.
obce
19. Splátkový
plátkový kalendář
kalendá předložený starostou obce s upřednostně
ednostněním firem Daňo
s.r.o. a Ertl, kde je obec se splácením v největším prodlení.
20. Návrh
ávrh paní Grillové na směnu
sm
pozemků a vyvěšení záměru tyto pozemky
směnit.
21. S vydáním souhlasu
souhlas Mgr. Dagmar Mročkové se záměrem
rem stavby, sloužícímu
sloužící
pouze pro blokaci potřebného
pot ebného výkonu u provozovatele rozvodů
rozvod elektřiny firmy
E-on a.s.
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II. OZ Neschvaluje:
1. Žádost ředitelky školy o dofinancování chybějících žáků.

III. OZ bere na vědomí:
1. Informaci o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Informace o kontrole plnění usnesení ZO za 3.čtvrtletí 2009.

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

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

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