Usnesení z 10. veřejného jednání
obecního zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 14.3.2008

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání
4. Volbu ověřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. Záměr prodat pozemek 6 m2 p.Lejskovi za 600,- Kč.
7. Zrušení záměru prodeje pozemku č. 619 kat. úz. Sedlce.
8. Návrh napojení na římovskou vodu z Kladin - pokračovat v projektu.
9. Zrušit záměr provedení vrtu v Burdince.
10. Stanovení měsíční odměny pro zastupitele dle nařízení vlády č.79/2008 Sb.
Ponechání odměny zastupitelů ve stávající výši a navýšit odměny pouze
místostarostkám o 2000 Kč s účinností od 1.3.2008.
11. Výsledky kontroly Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné
správy a navržená opatření:
Navrhovaná opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MV
9.1.2007
a) Do zápisu zasedání zastupitelstva obce vždy uvádět schválený program
jednání ZO.
Zodpovídá: starosta, zapisovatel, ověřovatelé zápisu
b) Na jednáních ZO neschvalovat pronájem majetku, který spadá do pravomoci
rady obce.
Zodpovídá: všichni zastupitelé obce
c) Dodržovat termíny jednání ZO dle jednacího řádu.
Zodpovídá: starosta
d) Dodržovat řádné označení prodávaných a pronajímaných nemovitostí při
zveřejňování záměru prodeje nebo pronájmu.
Zodpovídá: starosta, Ing. Ivana Tomášková, Jana Švecová
e) Řádně evidovat podání přijatá obecním úřadem a odpovídat na ně
v termínech dle zákona pečlivě evidovat podání a jejich vyřízení v podacím
deníku.
Zpovídá: starosta, Ing. Ivana Tomášková, Jana Švecová
f) Vést internetové stránky obce dle doporučení kontrolní skupiny MV.
Zodpovídá: Tomáš Michal
12. Poskytnutí členského příspěvku pro sdružení Hrady na Malši a Pomalší. Výše
příspěvku: Hrady na Malši 50 000 Kč, Pomalší 2 800 Kč.
13. Rozpočet obce
Příjmy 5 922 600 Kč
Výdaje 6 155 600 Kč
Rozdíl bude uhrazen z přebytku roku 2007
Návrh nevyrovnaného rozpočtu obce bez připomínek a bez výhrad.
14. Návrh pasportu komunikací ve stávající podobě.
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15. Vyhláškou č.1/2008 zrušení vyhlášky č. 4/2003.
16. Zřizovací listiny SDH Svatý Jan nad Malší, Chlumu nad Malší a Sedlce.
17. Podání žádosti o dotaci se spoluúčastí obce na opravu hasičárny ve Svatém
Janu nad Malší.
18. Dotaci z KÚ na ZŠ a OÚ ve výši 67 800 Kč.
19. Podání žádosti na opravu kapličky a hasičárny v Chlumu nad Malší a
spoluúčasti obce na financování.

III. OZ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Informace o prominutí poplatku majitelům psů z mysliveckého sdružení.
3. Informace policie – „Zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu OOP
Trhové Sviny – Svatý Jan nad Malší“

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

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

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