ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2008
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
17,00 hod.
Pavel Rataj –starosta obce
5 členů zastupitelstva
2
0
Renata Hladíková
Petr Říha, Martin Muchka

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání
a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: p. Chrt, p. Beneš.
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Schválení rozpočtu
3. Rozpočtový výhled
4. Stočné v roce 2008
5. Příspěvek na chod stavebního úřadu na Rudolfově
6. Letecké snímky obce
7. Územní plán obce
8. Plat pí. Tiché, odměna účetní
9. Nové dveře
10. Kontaktní osoba
Hlasování o programu jako celku: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Pronájem větších nádob na separovaný odpad – 1.800,-- Kč / rok / nádoba
Nákup - Kč 8.500,-- /nádoba.
Zřízení zpevněné plochy – cenová nabídka ve výši 34.240,-- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo vybudování zpevněné plochy, pronájem třech
nádob na separovaný odpad (sklo, plasty, papír).
Bod 2 programu:
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2008 s rozpočtovanými příjmy
2.452.500,-- Kč a rozpočtovanými výdaji 3.003.000,-- Kč, se schodkem ve výši 550.500,-Kč. Schodek bude hrazen z úspor z minulých let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na obecní
vývěsce od 17.1.2008 do 5.2.2008.
Hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2008: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Bod 3 programu:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2009 a 2010.
Hlasování o schválení rozpočtového výhledu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1

ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2008
Bod 4 programu:
Starosta jednal se zástupci společnosti VAKJČ o cenách stočného pro rok 2008 a navrhuje
odsouhlasit dvousložkovou cenu stočného. Cena pohyblivé složky je 19,07 /m3 a roční paušál
ve výši 370,-- Kč.
Hlasování o schválení ceny stočného: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyhlášku vyhotoví pí. Wittnerová.
Bod 5 programu:
Zastupitelstvo odsouhlasilo ponechání stavebního úřadu pro občany na Rudolfově, starosta
projedná výši příspěvku a přednese na příštím zastupitelstvo.
Bod 6 programu:
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo zakoupení 8 ks leteckých snímků obce (70x50 cm)
od společnosti AMIDO Letecké snímky s.r.o. pro potřeby obce. Starosta podepíše smlouvu.
Bod 7 programu:
Pan Bízek projednával pořízení nového územního plánu na Magistrátu města. K tomu vydá
obec usnesení zastupitelstva. Vyřídí p. Bízek.
Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou zpracovatele na zhotovení územního plánu - ing.
Arch. Jiří Brůha- 285.600,-- Kč.
Bod 8 programu:
Zastupitelstvo projednalo změnu platu pí.Tiché – od 1.1.2008 je uzavřena dohoda o provedení
práce s platem ve výši 600,-- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměnu pí. Novotné – 5.000,-- Kč za roční závěrku.
Odměna bude vyplacena s výplatou za měsíc únor.
Bod 9 programu:
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nových vchodových plastových dveří od společnosti
OTHERM, s.r.o.
Bod 10 programu:
Zastupitelstvo projednalo dopis Magistrátu města České Budějovice, odboru sociálních věcí.
Jako kontaktní osoba k zajištění mimořádné události týkající se opuštěného dítěte byla určena
ing. Hladíková. Tato informace bude předána na Magistrát města ČB.
Zajistí ing. Hladíková.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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