USNESENÍ Č. 8
z 8. zasedání zastupitelstva obce Stříbrnice konaného 21.září 2011
Po doplnění a schválení programu zastupitelstvo projednalo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 6
Oprava elektrické instalace a elektrického zařízení na koupališti
Oprava odpadu WC na koupališti
Výměna zámků u dveří na koupališti
Dokončení 2.etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice - informace
Prodej pozemku Záměr č. 8
Obnova činnosti kroužku při MěDDM Kojetín– A.Matějčková -příspěvek na činnost
od 1.1.2012 – návrh 200,-Kč/dítě
8. Zateplení stropu kaple na hřbitově
9. Žádost pí. L.Hrouzové – postavení krbové vložky v pohostinství
10. Provedení deratizace v obci
11. Oprava vozovky - asfaltování
12. Informace
13. Diskuze
Zastupitelstvo po projednání :

8-1

schválilo rozpočtové opatření č. 6

8-2-

schválilo opravu elektrické instalace a el.zařízení na koupališti v předpokládané částce
25.000,-Kč

8-3

schválilo opravu odpadu WC na koupališti , dát do rozpočtu na rok 2012 a provést
v roce 2012

8-4

schválilo výměnu zámků u dveří na koupališti

8-5

vzalo na vědomí informaci o dokončení 2.etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice,
- cena ve výši 419.140,-Kč byla dodržena
- vícepráce provedeny ve výši 31.402-Kč

8-6

schválilo prodej pozemku na základě Záměru č. 8 – ve výši 8.640,-Kč

8-7

vzalo na vědomí možnost obnovení činnosti kroužku a schválilo příspěvek na činnost
ve výši 200,-Kč na dítě od 1.1.2012

8-8

schválilo zateplení stropu kaple do výše 6.500,-Kč

8-9

neschválilo žádost pí.L.Hrouzové na postavení krbové vložky v pohostinství

8-10

schválilo provedení deratizace v obci v měsíci říjnu 2011

-28-11

vzalo na vědomí

- zřízení autobusové linky BUSLine na trati Brno - Zlín
- možnost opravy kapličky v roce 2012- návrh nákladů bude
předložen v polovině října 2011
- nutnost opravy kanalizace na hřišti
- informaci o výši nákladů na kanalizaci
…rok 2010 …… 197.500,-Kč
…rok 2011 …… 70.600,-Kč

8-12

schválilo výměnu zámku u vchodu na hřbitov.
pověřilo pí. Strakovou zjisti možnost zapůjčení kontejneru na bio odpad

Stříbrnice 29.9.2011

Mgr. Václav Dvořáček
starosta obce

Miroslav Vincourek
místostarosta obce

