Usnesení ze 7. veřejného jednání
obecního zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 6.8.2007

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Následující změny v programu:
- ověřovatel p. Sklář místo p. Michala.
- slib M. Jarošové z důvodu odstoupení Ing. Vondrky.
- volbu nového předsedy kontrolního výboru.
- projednat pronájem pozemku p. Hosenseidlovi.
3. Volbu ověřovatelů zápisu, podle nového návrhu.
Volbu návrhové komise, dle návrhu.
4. Volbu starosty a místostarosty.
Starosta - Ing. Jan Piterka – neuvolněný
Místostarosta - Ing.. Ivana Tomášková – neuvolněná (administrativa OÚ)
- Romana Laubeová – neuvolněná (vedení zaměstnanců)
5. Návrh na odměny nově zvolenému starostovi a místostarostům.
Starosta - 14 330,- Kč
Místostarosta - pí. Tomášková – 6 000,- Kč
- sl. Laubeová – 4 000,- Kč + 2 000,-Kč dle plnění
uložených úkolů.
6. Harmonogram rozšíření vodovodu ve Sv. Janě nad Malší, zpracovaného Ing.
Maňáskem.
Schválit v letošním roce realizaci vrtu a další rozhodnutí posunout o jeden rok.
V letošním roce realizovat vrt dle projektu fy. VaK cca 200 000,- Kč. Vrt
provede zpracovatel projektu fy. VaK.
7. Financování automatizace přikládání paliva do kotle 300 kW.
Návrh na financování dle možností (půjčka, dotace aj.) vč. spoluúčasti a záruky
obce. V případě získání dotace možnost rozšířit o teplovod do nové výstavby
v celkové výší 3 300 000,- Kč.
8. Posunutí opravy jídelny na rok 2008.
9. Volbu předsedy kontrolního výboru a školské komise
předseda kontrolního výboru - Ing. Janiš
předseda školské komise - pí. Jarošová
Odměnu novým zastupitelům
p. Sklář – 400,- Kč (člen OZ)
pí. Jarošová – 960,- Kč (předseda komise)
10. Projednání pronájmu pozemku p. Hosenseidlovi
Návrh - Pronajmout na 10 let. Za údržbu pozemku. č. 3655/1, 3655.
Návrh zveřejnit.
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IV. OZ bere na vědomí:
1. Složení slibu pí. Jarošové a p. Skláře.
2. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období .
3. Informace o rozpočtovém opatření č. 2
Částečné splacení dluhu fy. Ertl, zbývá splatit cca 170 000,- Kč.
4. Informace ředitelky školy o hospodaření školy a o problematice plného využití
kapacity školy.

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

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

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