Z Á P I S č. 1
z 1. řádného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30.1.2008
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, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a dnešní
jednání je schopno jednání a usnášení.
Ověřovatelé zápisu : p.Kalík, p.Hybš
Účast členů zastupitelstva:
Přítomni : Ing. Šofr, p. Kalík, p.Rajdlík, p.Valenta, , p.Hybš
Omluveni :p.Hrdlička

Program :
1. stav bytů – úhrada rozdílu mezi celk.náklady
2. byt nad Hospůdkou
3. pracovníci na úklid obce
4. ples obce
5. převedení lesů na obec
6. různé

Ad 1)
současný stav bytů na Obecním úřadě- úhrada rozdílu mezi celk.náklady a výší dotace – schválení navýšení
z vlastních zdrojů obce
AD 2)

Příprava bytu v čp. 27 – spočítat rozpočet, dotace 1, 100,-tis. Kč

AD 3)

Zajištění pracovníků na úklid obce – 2 paní ze Dřínova, zatím na brigádu – p. Rajdlík

AD 4)

Ples obce- pokladna zajištěna, výzdoba- zajistí Ing.Šofr, tombola- p. Hybš

AD 5)

Převedení lesů na obec Královice – poslat souhlas obec Královice – Hradec Králové

AD 6)

Různé:
- zdroje kanalizace – Dřínov – sehnat dotace
- p.Novák – výjezd na silnici – jednání se zástupcem silnic
- p.Stránský – věcné břemeno do kupní smlouvy – obecní kanál
- inventář na nářadí
- akcie neprodávat
- parkoviště – o dotace zažádáno
- prověřit stav haly – Ing.Šofr
- Golem – kapesníček – dát slevu, Ing.Šofr projednat na dalším zastupitelstvu
- Hospoda – vázne obchod – lepší služba, dojednat s p. Vančou
- Neplatiče za odpady sezvat na OÚ
Zápis byl k nahlédnutí na OÚ v Královicích, ověřovatelé a starosta obce Ing.Šofr Luděk zápis podepsali a
nevznesli žádné připomínky ani doplňky a tím byl zápis schválen.
Zasedání zastupitelstva skončeno v 19.10 hod.

……………………………………….

podpisy ověřovatelů

………………………..

podpis starosty

Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.1.2008

Obecní zastupitelstvo schválilo :

-

byty na OÚ - navýšení nákladů z vlastních zdrojů obce – k dokončení
zajištění pracovníků na úklid obce
převod les.pozemků na obec
věcné břemeno při prodeji pozemku p.Stránskému

Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Podpisy :

………………………………

…………………………………
Ing. Šofr Luděk
starosta

