Zápis 29. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 29. listopadu 2012
Přítomni: Šikula, Petrželková, Marková, Kalas, Mareček, Ostrý, Prudký
Omluveni: Sadílek, Musil
Program:

Zahájení

1. Rozpočtové opatření č. 8
2. Vyhláška o odpadech
3. Vyhláška o VHP
4. Vyhláška o psech
5. Plán inventur
6. Rozpočtový výhled na roky 2014-2015
7. Stížnost občanů na volně pobíhající psy
8. Informace o volbách
9. Plán kalkulace vodného
10.Úprava prostranství obce
11.Příspěvek na výuku plavání žáků ZŠ
12.Oprava chodníku – část Famílie
13.Provozní řád klubu
14.Rozsvícení vánočního stromu
15.Prodej části pozemků
16.Pečovatelská služba

Zasedání zahájil v 18:30 pan místostarosta, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem.

ad1) Rozpočtové opatření č. 8
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 6.500,- Kč na straně příjmů
i výdajů.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Vyhláška o odpadech
Při projednávání bodu 2) se dostavil omluvený p. Musil.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad3) Vyhláška o VHP
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012 o stanovení míst a
času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na
území obce.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad4) Vyhláška o psech
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 o místním
poplatku ze psů.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad5) Plán inventur
Starosta obce seznámil ZO s plánem inventur za rok 2012 a jmenoval
inventurní komise. Termín zpracování byl stanoven do 31. 12. 2012.

ad6) Rozpočtový výhled na roky 2014-2015
ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2014-2015.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad7) Stížnost občanů na volně pobíhající psy
ZO projednalo stížnost občanů na volně pobíhající psy. Bylo
konstatováno, že majitel psa pobíhajícího volně po obci se dopouští
přestupku proti veřejnému pořádku dle §47 a §48, dále proti občanskému
soužití §49 a proti majetku §50 zákona o obcích. Na základě
veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Boskovice budou tyto
přestupky pokutovány a následně řešeny příslušnými orgány Města
Boskovice. Toto rozhodnutí bylo schváleno.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad8) Informace o volbách
Starosta obce seznámil ZO s harmonogramem úkolů a lhůt pro volbu
prezidenta ČR.
ad9) Plán kalkulace vodného
ZO schválilo zvýšení ceny vodného na rok 2013 o 5%, tj. 30.25 Kč/m3
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad10) Úprava prostranství obce
ZO projednalo možnosti úpravy prostranství obce.
ad11) Příspěvek na výuku plavání žáků ZŠ
ZO schválilo úhradu provozních nákladů za výuku plavání ve výši
8.050,- Kč pro žáky ZŠ.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad12) Oprava chodníku – část Famílie
Způsob opravy tohoto chodníku bude projednán na dalším zastupitelstvu.
ad13) Provozní řád klubu
Provozní řád klubu bude zpracován a schválen na příštím zastupitelstvu.
ad14) Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude 8. 12. 2012 v 17.00 hod.
ad15) Prodej části pozemků
ZO schválilo prodej části pozemku p. č. 952/1 o výměře 21 m2 a části
pozemku p. č. 58 o výměře 51 m2 za cenu 50,- Kč/m2 paní Špačkové č.
118.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad16) Pečovatelská služba
ZO projednalo příspěvek na pečovatelskou službu.
Diskuze:
Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body. Body 1), 2), 3), 4), 6), 7),
9), 11), 15) schválilo.
zapsala: Petrželková

