Vyvěšeno dne:

30.09.2011

Sejmuto dne:

__________2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Božanov č. 8 ze dne 29. září 2011
========================================================
Místo konání : sál OD
Čas konání: 19.00 hodin
Čas ukončení: 20.40 hodin
Přítomní:

David Baţout, Ladislav Dub, Jana Gagová, Lukáš Hartwich, Martin Pipota,
Josef Ptáček, Karel Rejchrt, Jiří Sloupenský, Martin Špreňar
Omluven :
Neomluven : Hosté:
Dle presenční listiny
Program:

1. zahájení
2. došlá pošta
3. rozpočtové opatření č.8/2011
4. program rozvoje obce 2012 - 2022
5. pravidla pro poskytování příspěvku na opravu fasád
6. organizační změny od 1.1.2012
7. různé
8. závěr

1. Zahájení
a) volba návrhové komise ve sloţení pan Josef Ptáček, Martin Pipota a pan Jiří Sloupenský
Hlasování: pro navržené členy návrhové komise, pro všech 9 členů ZO
c) volba ověřovatelů zápisu a usnesení zastupitelstva - na návrh starosty obce byli zvolení
jako ověřovatelé pan Josef Ptáček a Ing. Lukáš Hartwich. Hlasování: pro návrh ověřovatelů
zápisu, pro všech 9 členů ZO
d) schválení programu jednání ZO. ZO schválilo program jednání ZO. Hlasování: pro návrh
programu všech 9 členů ZO
2. Došlá pošta
Obecní zastupitelstvo se seznámilo:
s ţádostí o provedení dílčí změny Územního plánu obce Boţanov od pana Alexeje Ţáka. ZO souhlasí s s
podáním ţádosti o provedení dílčí změny ÚP za předpokladu úhrady nákladů vzniklých tímto krokem
panem Alexejem Ţákem. Hlasování: pro schválení dílčí změny ÚP všech 9 členů ZO
s ţádostí organizátora regionální dopravy OREDO s.r.o. o vyjádření k objednávce dopravy na období od
11.12.2011 do 8.12.2012. ZO schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z
provozování dopravní obsluţnosti na období od 11.12.2011 do 8.12.2012. Hlasování: pro uzavření
smlouvy na poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na období
od 11.12.2011 do 8.12.2012 8 členů ZO, jeden člen ZO se zdržel hlasování.
3. Rozpočtové opatření č.8/2011
Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.8/2011. ZO předloţený návrh
schválilo. Hlasování: pro schválení rozpočtového opatření č. 8/2011 všech 9 členů ZO.
4. Program rozvoje obce 2012 - 2022
Starosta obce seznámil ZO s vypracovaným rozvojovým dokumentem „Program rozvoje obce
Boţanov 2012 – 2022“. ZO předloţený strategický dokument schválilo. Hlasování: pro schválení
Programu rozvoje obce Božanov 2012 – 2022 všech 9 členů ZO.
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5. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na opravu fasád
Starosta obce seznámil ZO s návrhem pravidel pro poskytování příspěvku na opravu fasád. ZO
předloţený dokument schválilo. Hlasování: pro schválení pravidel pro poskytování příspěvku na
opravu fasád všech 9 členů ZO.
6. Organizační změny od 1.1.2012
Starosta obce seznámil ZO s organizačními změnami v souvislosti s provozováním poštovních
sluţeb od 1.1.2012.
7. Různé
starosta obce poţádal ZO o vyřazení nepotřebného majetku veřejného osvětlení po rekonstrukci
veřejného osvětlení. ZO schválilo vyřazení z majetku obce veřejné osvětlení horní část. Hlasování:
pro vyřazení nepotřebného majetku veřejného osvětlení horní část všech 9 členů ZO
starosta obce informoval ZO o výběrovém řízení na nákup lesní techniky a nutnosti překlenovacího
úvěru na nákup této techniky. ZO schválilo výsledek výběrového řízení a přijetí úvěru od Čs a.s. do
výše 900 tis. korun. Hlasování: pro schválení výběrového řízení a přijetí úvěru od Čs. a.s. do
výše 900 tis. korun všech 9 členů ZO
starosta obce předloţil ZO plán zimní údrţby komunikací. ZO předloţený plán zimní údrţby
schválilo. Hlasování: pro schválení plánu zimní údržby všech 9 členů ZO
starosta obce poţádal ZO o vyslovení souhlasu s jednáním o uzavření veřejnoprávní smlouvy na
výkon městské policie na území obce Boţanov. ZO návrh schválilo. Hlasování: pro schválení
jednání o uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon městské policie na území obce Božanov
všech 9 členů ZO
8. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným občanům za jejich účast na jednání.

V Boţanově dne 29. září 2011

starosta obce Boţanov
Karel Rejchrt
Ověřovatelé:

….....................................
.…....................................

2

Usnesení č.8 zasedání zastupitelstva obce Božanov
ze dne 29. září 2011
Zastupitelstvo obce Božanov.
I. Bere na vědomí :
(1) organizační změny od 1.1.2012
(2)
(3)
II. Neschvaluje:
(1)
(2)
III. Schvaluje :
(1) ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Ing. Lukáše Hartwicha
(2) návrhovou komisi ve sloţení: pan Josef Ptáček, Martin Pipota a pan Jiří Sloupenský
(3) program zasedání zastupitelstva obce
(4) dílčí změnu ÚP obce Boţanov
(5) poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obsluţnosti na období od
11.12.2011 do 8.12.2012
(6) Program rozvoje obce Boţanov 2012 – 2022
(7) pravidla pro poskytování příspěvku na opravu fasád
(8) vyřazení nepotřebného majetku veřejného osvětlení horní část
(9) výsledek výběrového řízení a přijetí úvěru od Čs a.s. do výše 900 tis. Korun
(10) plán zimní údrţby komunikací
(11) jednání o uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon městské policie na území obce Boţanov
IV. Ukládá :
(1)
(2)
Dne 29. září 2011

Karel Rejchrt
starosta obce Boţanov

Ověřovatelé:

…...........................................
…...........................................
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