Zápis 2. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 25. listopadu 2010
Přítomni: Kalas, Ostrý, Prudký, Mareček, Musil, Petrželková, Marková,
Sadílek, Šikula
Program:
ad1)
Rozpočtové opatření č. 9
ad2)
Řešení výstavby čekárny
ad3)
Stanovení odměn – starosta a místostarosta
ad4)
Vánoční strom
ad5)
Záměr prodeje pozemku p. č. 388/3 o výměře 989 m2 v k. ú. Rozseč
nad Kunštátem
ad6)
Stanovení inventarizačních komisí
ad7)
Poplatky za komunální odpad
ad8)
Plán kalkulace vodného na rok 2011
ad9)
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Rozseč nad Kunštátem parc. č.
952/1 o výměře 188 m2, p. č. 4 o výměře 28 m2 a p. č. 5 o výměře 324 m2
ad10) Záměr prodeje pozemku p. č. 1000 o výměře 59 m2 v k. ú. Rozseč
nad Kunštátem
ad11) Diskuze
Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
ad1) Rozpočtové opatření č. 9
Účetní obce nás seznámila s rozpočtovým opatřením č. 9 ve výši Kč
54.900,ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9 ve výši Kč 54.900,9 hlasů pro

0 proti

ad2) Řešení výstavby čekárny
ZO rozhodlo, že čekárna, která byl zcela zničena při autonehodě, bude
postavena podobným způsobem jako čekárna původní.

ad3) Stanovení odměn – starosta a místostarosta
ZO schválilo odměny pro starostu ve výši Kč 8.200,- hrubého a pro
místostarostu ve výši Kč 3.500,- od 1. 12. 2010
9 hlasů pro

0 proti

ZO projednalo odměny ostatním členům zastupitelstva.
Byly schváleny odměny zastupitelům obce ve výši Kč 280,- hrubého a
zároveň byly schváleny odměny dvou předsedů výborů ve výši Kč 400,od 1. 12. 2010
6 hlasů pro

3 hlasy proti

ad4) Starosta seznámil zastupitele s přípravou vánočního stromu. Slavnostní
rozsvícení proběhne v sobotu 4. 12. 2010 v 18:00.
ad5) Záměr prodeje pozemku p. č. 388/3 o výměře 989 m2 v k. ú. Rozseč
nad Kunštátem.
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 388/3 o výměře 989 m2 v k. ú.
Rozseč nad Kunštátem.
9 hlasů pro

0 proti

ad6) Stanovení inventarizačních komisí
Pozemky: Sadílek, Janoušková
Budovy, stavby, samostatné movité věci: Marková, Petrželková
DDHM
OÚ: Marková, Petrželková
KD: Musil, Kalas
HZ: Mareček, Ostrý
Finanční majetek, pohledávky, závazky: Prudký, Kalas, Musil
ad7) Poplatky za komunální odpad
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Rozseč nad Kunštátem č.
3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. 1. 2011.
ZO schválilo zvýšení poplatku za komunální odpad ve výši Kč 400,9 hlasů pro

0 proti

ad8) Plán kalkulace vodného na rok 2011
ZO schválilo zvýšení vodného na rok 2011 o 1,50 Kč za m3 s DPH
5 hlasů pro

4 hlasy proti

ZO ukládá starostovi vyvolat jednání s VAS, a.s. Boskovice ohledně
zprůhlednění nákladových položek
ad9) Záměr prodeje části pozemků p. č. 952/1 o výměře 188 m2, p. č. 4 o
výměře 28 m2, p. č. 5 o výměře 324 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem.
ZO schválilo záměr prodeje části pozemků p. č. 952/1 o výměře 188 m2,
p. č. 4 o výměře 28 m2, p. č. 5 o výměře 324 m2 v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem
9 hlasů pro

0 proti

ad10) Záměr prodeje pozemku p. č. 1000 o výměře 59 m2 v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1000 o výměře 59 m2 v k. ú.
Rozseč nad Kunštátem
9 hlasů pro

0 proti

ad11)Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body, body ad1), ad3), ad5) ,
ad7) , ad8) , ad9) a ad10) schválilo.
zapsala: Janoušková

