Usnesení z 8. veřejného jednání
obecního zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 16.11.2007

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Volbu ověřovatelů zápisu.
4. Volbu návrhové komise.
5. Projednání dotace na cestu do Chlumu ve výši 2 440 000,- Kč.
6. Vyhlášky a směrnice.
Vyhláška o odpadech ponechává stávající známkový systém, návrh na zlevnění
pytlů na PET lahve aby se podpořilo třídění.
OZ schválilo všechny vyhlášky a směrnice dle zákona připravené právníkem.
7. Návrh nové ceny vodného a stočného na rok 2008.
Vodné: 34,85,- Kč/m3.
Stočné: 20,70,- Kč/m3.
Celkem: 55,55,- Kč/m3.
8. Info o poplatcích za stočné v Sedlci.
Zadání - kontrolní výbor a komise živ. prostředí rozešle dotaz kam majitelé
nemovitostí vypouštějí odpadní vodu o poté se částka rozpočítá. Dle normy je
počítáno 46m3/osobu a rok.
9. Inventurní komisi.
Kontrolní výbor a sl. Laubeová.
10. Postoupení smlouvy s Budějovickým měšťanským pivovarem na nájemce
Hospody „U kostela“.
11. Informace o způsobu financování přikládání do kotle 300kW.
Úvěr ve výši 700 000,- Kč na 10 let s možností splatit dřív bez penalizace.
12. Zpracovatele územního plánu (ÚP).
OZ rozhodlo o pořízení nového ÚP Svatého Jana nad Malší a výběrová komise
složená z OZ vybrala pro zpracování ing. arch. Ťukalovou.
13. Rezignaci jednatele Správy majetku obce Sv. Jan nad Malší s.r.o. ing. Jana
Piterky.
14. Nového jednatele Správy majetku obce Sv. Jan nad Malší s.r.o.
Rozhodnutí jediného společníka obce Svatý Jan nad Malší obchodní
společnosti Správa majetku obce Svatý Jan nad Malší spol. s r.o. bere na
vědomí rezignaci dosavadního jednatele Ing. Jana Piterky a jmenuje slečnu
Romanu Laubeovou novým jednatelem společnosti.
15. Prodloužení smlouvy o pronájmu se Správou majetku obce Sv. Jan nad Malší
s.r.o.
Prodloužit do 31.5.2008.
16. Zvýšení ceny za teplo na rok 2008.
340,- Kč/GJ bez DPH = 357,- Kč/GJ s DPH.
17. Žádost AMK o povolení motoristických akcí v roce 2008
(36. Rallye Český Krumlov a Trans Europe Rally)
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18. Zanesení do ÚP a vyvěšení záměru o pronájmu pozemku u návesního rybníka
v Sedlci ke sportu a rekreaci.
19. Informace o převodu fin. prostředků ze závodů „S kopce do kopce“ na
SDH Svatý Jan nad Malší.
20. Vyvěsit záměr pronajmout rybník a poté se stávajícími správci a právníkem
sepsat smlouvu.
21. Žádost Telefónici O2 o položení telefonního vedení v nové výstavbě u lesa
s podmínkou, aby vedení bylo položeno až po teplofikaci. Vyvěsit záměr a
vyzvat občany aby se závazně přihlásili k připojení na telefonní vedení.
V případě nezájmu občanů odstoupit od záměru.
22. Zrušení záměru pronajmout hospodu v Sedlci.
23. Zrušení záměru prodat pozemek v Sedlci za pomníkem manželům
Bohdalovým.
24. Způsob směny pozemku a cesty pod výstavbou k lesu.
Navržena prostá směna obecního pozemku u cesty ke hřišti za cestu ke
studánce, metr za metr.

IV. OZ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období .
3. Informace o rozpočtovém opatření 3., 4., 5., a 6.
4. Informace o postupu úpravy cesty na „Burdince“.
5. Info o odprodeji Pragy V3S.

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

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

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