Usnesení z 9. veřejného jednání
obecního zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 28.12.2007

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání
4. Volbu ověřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
5. Pověření starosty schválit poslední rozpočtové opatření č.8 k 31.12.2007,
rozpočtové provizorium je navrženo ve výši 1/12 měsíčně z dosaženého
rozpočtu roku 2007, do schválení rozpočtu na rok 2008.
6. Cenu za svozové známky komunálního odpadu.
- 52 x za rok (každý týden) – ZELENÁ…………………………… 2 200,- Kč
- 42 x za rok (každý týden v zimě,
1 x za 14 dní v létě) – ČERVENÁ………………….. 2 000,- Kč
- 26 x za rok (1 x za 14 dní po celý rok) – ŽLUTÁ ………………. 1 500,- Kč
- 12 x za rok ( 1 x za měsíc ) – MODRÁ………………………….. 1 200,- Kč
- Jednorázový svoz (jednotlivé známky)-nejméně 5 kusů……………100,- Kč
- Likvidace PET lahví (plast.pytle s logem firmy)……………………. 20,- Kč
- PE pytel 120 l (doplněk k pravidelnému svozu)……………………. 100,- Kč
7. Odměny zastupitelům dle nové vyhlášky.
8. Jako doporučení starostovi žádost o povolení parkování osobního auta ve
stodole č.p. 80, navrhovaná cena 500 Kč,- za měsíc.
9. Jako doporučení starostovi záměr pronajmout rybník v Sedlci.
10. Prodej pozemku paní Evě Štolkové.
11. Dotaci od KÚ JčK na SDH.
12. Žádost ředitelky školy o rozšíření kapacity školky z 20 na 24 dětí.
13. Navýšení odměny pro JUDr. Koupala za právní služby o 1000 Kč měsíčně.
14. Jako doporučení starostovi zrušení záměru o pronájmu pozemku u rybníka
v Sedlci – hřiště.
15. Vyhlášky, které byly schváleny na 8. jednání OZ včetně připomínek Mgr.
Vojákové – zástupce odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR,
oddělení dozoru ČB.
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II.

Neschvaluje:
1. Žádost občanů v Sedlci o převzetí vodního zdroje užitkové vody ZD Ločenice
obcí Svatý Jan nad Malší.
2. Žádost Římskokatolické farnosti Svatý Jan nad Malší o finanční podporu na
projektovou dokumentaci schodiště kostela sv. Jana Nepomuckého.
Požadovaná částka 41 650 Kč.

III. OZ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Informace o rozpočtovém opatření č.7.

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

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

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