Zápis z 42. zasedání ZO Majdalena konaného
dne 30.12.2009 v 18.00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle pozvánky
Zapisovatel: J. Hrubý
Ověřovatelé: Klestil F., Pavelec Josef
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání – splněno
2) Dle programu: Výběr návrhů VŘ na BOZP a TDI bude podán dle předloženého návrhu
(příloha)
Pro: 6

Proti: 2

Zdržel se: 1

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Příspěvek Charitě – 5000,-Kč
Pro: 8

4) Rozpočtová změna č. 5 (dotace hasiči).
Odročeno na vysvětlení – do příštího zasedání
5) Cena kuponů: soukromé – 70,-Kč, podnikatelské -100,-Kč od 1. ledna 2010.
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Do konce ledna je třeba připravit novou obecní vyhlášku o odpadech.
Bílé kupony lze vyměnit do konce měsíce března 2010 na OÚ po doplatku na současné ceny.
6) Rozpočet na r. 2010 – pro nedostatek inf. týkající se výstavby kanalizace a nezohlednění 1%
nárustu DPH v předloženém návrhu potřeba hlasování takto:
Pro: 0

Proti: 9

Dodatek: Ing. Vošahlík navrhl rozpočtové provizórium na měsíc leden.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Během zasedání se omluvil zast. L. Ryšavý ( v 19.00 hod- nehlasoval).
7) Kontrolní výbor předložil požadavek o předložení dokumentů (soupis fa)- dokumenty nebyly
dosud předloženy.
Zpráva bude podána v lednovém zasedání 2010 včetně plnění úkolů během roku 2009.
Finanční výbor- kontrola viz příloha za 1. pol.2009. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis
z provedené kontroly o hospodaření finan. výborem na OÚ, ZŠ a MŠ.
8) Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící viz. příloha
1) otvírání obálek
2) hodnotící komise

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) a) Úkol p. starostovi a místostarostovi připravit aktuální stav o protipovodňových opatření.
b) ZO ukládá p. starostovi dořešit na stavebním úřadu uložení kabelů VO a rozhlasu do
výkopu kolem MK v úseku dle vydaného stavebního povolení.

Zapsal: J. Hrubý
Ověřil: Klestil F., Pavelec Josef

