Z Á P I S č. 3
z 3. řádného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.4. 2007
v místnosti obecního úřadu v Královicích.
Starosta obce p. Ing.Luděk Šofr zahajuje zasedání obecního zastupitelstva v 18. hod., kde přivítal členy
obecního zastupitelstva .
Ověřením účasti bylo zjištěno, ţe je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a
dnešní jednání je schopno jednání a usnášení.
Účast členů zastupitelstva:
Přítomni : Ing. Šofr, p. Kalík, p.Rajdlík, p.Valenta, p.Hybš, p.Hrdlička

Program :
Ţádosti občanů
Závěrečný účet obce za rok 2006
Obecní vyhlášky
Nařízení vlády č.614/06 odměny za výkon funkce členů zastupitelstva s platností od 1.1.07
Dobývání tvrze - program
Různé
ad l.) Předseda Fin.výboru , pan Valenta a pan Kalík provedli místní šetření k ţádostem o odkoupení
pozemků :
Stránský František- poz.č. 833/1 – 7m2, před čp.1 – odsouhlaseno
Novák Jiří – poz.č.833/3 – zamítnuto
Manţelé Millerovi – poz.č. 487/4 – zamítnuto
Písemné vyjádření bude předáno na příštím zasedání OZ , kde budou uvedeny důvody. ad 2) Starosta seznámil přítomné společně s účetní OÚ p.Hniličkovou se závěrečným účtem obce za rok 2006.
Tento závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 9.4.2007 do 25.4.2007 a ve stanovené lhůtě
k němu nebyly vzneseny připomínky od zastupitelů ani od občanů obce.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo výsledky hospodaření obce za rok 2006 - závěrečný účet obce
Královice s výhradou.
Přijatá opatření :
Dílčí přezkoumání hospodaření, ze dne 22.9.2006 – Nařízení vlády 307/2005 Sb.Náprava - nový platový výměr byl stanoven k 1.10.2006 – zpětně od 1.1.2006
Přezkoumání hospodaření za rok 2006, ze dne 30.3.2007 – Porušení ust.§77 odst.2 zák. 128/2000 Sb., o
obcích
Náprava – neuvolněným členům zastupitelstva obce nebudou vyplaceny odměny ve výši roku 2006
v měsíci
dubnu a květnu 2007.
ad 3) p.Hniličková, připravené a odsouhlasené vyhlášky obce p. MGr.Zugarem z Ministerstva vnitra ČR,
předloţila
zastupitelům obce k odsouhlasení a schválení.
Po seznámení zastupitelů s obsahem budou projednány na dalším zasedání OZ obce.
ad 4)

Nařízení vlády č.614/06 odměny za výkon funkce členů zastupitelstva – odsouhlaseno ve výši :
starosta ….3.200,-Kč, místostarosta………..3.200,- Kč od 1.1.2007
předseda výborů……..800,- Kč, člen výboru …….670,- Kč od 1.1.2007

p.Valentová ………670,-Kč nově přidělena odměna zpětně od 1.1.2007
ad 5)

Ing.Šofr předloţil úkoly členům zastupitelstva na plánovanou kulturní akci Dobývání královické tvrze,
konané v Královicích dne 26.5.2007

ad 6) opětovně projednána ţádost na opravu silnice směr Dřínov - v zatáčce. Oprava bude provedena do
26.5.2007
- zajistí Ing. Šofr s p.Rajdlíkem
Zápis byl k nahlédnutí na OÚv Královicích, ověřovatelé a starosta obce Ing.Šofr Luděk zápis podepsali a
nevznesli ţádné připomínky ani doplňky a tím byl zápis schválen.
Zasedání zastupitelstva skončeno v 19.00 hod.

Zapsala Hniličková

……………………………………….
podpisy ověřovatelů

………………………
podpis starosty

Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.4.2007

Závěrečný účet obce za rok 2006 a výsledky hospodaření obce 2006 s výhradou
Pro : 6

Zdrţel se : 0

Proti : 0

Nařízení vlády č.614/06 - odměny za výkon funkce členů zastupitelstva, s platností od 1.1.2007
Pro : 6

Zdrţel se : 0

Proti : 0

……………………….
podpis starosty obce

