Z Á P I S č. 5
z 5. řádného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.5.2009
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.Valenta
Účast členů zastupitelstva:
Přítomni : Ing. Šofr, p. Kalík, p.Rajdlík, p.Valenta, , p.Hrdlička
Omluveni :p.Hybš
Ověřovatelé zápisu : p.Kalík, p.Valenta
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vyřízení žádostí – p.Miller, p.Jůzová,p.Šoltová
závěrečný účet obce za rok 2008
velkoobjemový odpad – objednání kontejnerů
TS – dodatek ke smlouvě na rok 2009 – na rok 2010 – možnost změnit firmu????
ÚP – opatření obecné povahy
vývoz jímky Oú
p.Rosenkranc – ohrožování obyvatel – padání tašek
volné pobíhání psů

ad.1. p.Miller – obec neuvažuje o prodeji pozemku
p.Jůzová – odsouhlasení přidělení bytu po uvolnění
p.Šoltová – odeslat vyjádření po zaplacení nákladů geodeta
ad.2. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2008. Tento závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce
OÚ od 27.4.2009 do 13.5.2009 a ve stanovené lhůtě k němu nebyly vzneseny připomínky od zastupitelů ani od občanů obce.
Obecní zastupitelé odsouhlasili výsledek hospodaření za rok 2008 – závěrečný účet bez výhrad
ad.3. Kontejnery objednat na 5.6.-6.6.2009 – 2 ks – fa. Černohubá
ad.4. nová nabídka od fa ASA – příští zastupitelstvo rozhodne
ad.5. Odsouhlasen Návrh opatření obecné povahy ÚP
ad.6. Vývoz jímky OÚ – dát do nájemní smlouvy – účtovat dle počtu nájemníků
ad.7. Napsat dopis p.Rosenkrancovi ohledně ohrožování občanů – padání tašek
ad.8. Pokuta za volné pobíhání psů – pozvat na příští schůzi.

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 13.5.2009

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření.
Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

2. Opatření obecné povahy územního plánu.
Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

3. Placení za nájem hospody o 1.000 Kč; za nájem sálu 3.500 Kč a 1.000 Kč p. Vanča
pokud bude pořádat své akce (svatby, narozeniny apod.).
Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

4. Obecní zastupitelstvo neschválilo zatím prodej pozemku manželům Müllerovým.

Podpisy :

………………………………
ověřovatelé zápisu

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

