USNESENÍ č. 9
z 9. zasedání zastupitelstva obce Stříbrnice konaného 31.října 2011
Po doplnění a schválení programu zastupitelstvo projednalo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení výsledku hospodaření za rok 2010
Rozpočtové opatření č.7
Řešení nevymahatelné pohledávky
Prodej pozemků – Záměr č. 8/2011
Pronájem pohostinství – Záměr č. 9/2011
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Kojetín o přestupcích
Nákup počítače
Rekonstrukce kapličky – výběr zhotovitele
Inventarizace
Nakládání s odpady
Informace
Diskuze

Zastupitelstvo obce po projednání :

9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6

9-7
9-8

9-9

9-10

9-11

schválilo výsledky hospodaření za rok 2010
schválilo rozpočtové opatření č.7/2011
schválilo řešení nevymahatelné pohledávky
schválilo prodej pozemků na základě Záměru č.8/2011 –ve výši 280,-Kč
schválilo pronájem pohostinství, sklepa a WC- Záměr č.9/2011 v ceně 100,-Kč/m2
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kojetínem a Obcí
Stříbrnice, na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2015.
zmocňuje Mgr. Václava Dvořáčka,starostu obce k podpisu této smlouvy
schvaluje nákup počítače pro potřeby Obecního úřadu
schvaluje rekonstrukci (opravu) kapličky v předpokládané ceně 77.590,-Kč.
Na základě Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu – bude rekonstrukce
(oprava) zadána firmě Technis s.r.o. – Kojetín.Podepsáním smlouvy je pověřen
starosta obce Mgr. Václav Dvořáček
v souladu s Plánem inventur bude inventarizace provedena k 31.12.2011 – podle
zákona 563/1991Sb., a vyhlášky 270/2010Sb.
Pro provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise:
Petra Mužíková
předsedkyně komise
Jaroslava Coufalíková
členka
Ilona Kalabusová
členka
Školení členů komise provede pí.Jitka Straková dne 19.12.2011
bere na vědomí informaci starosty obce o současném stavu s nakládání s odpady
a dalším postupu v této oblasti. – nutnost třídění odpadu a omezení množství odpadu
ke skládkování
bere na vědomí informace – o potřebě zavedení stočného
- dne 11.11.2011 sehraje ochotnický divadelní spolek
divadelní představení „Křenovické mlýny“

2.12.2011 bude Mikulášská besídka s rozsvícením
vánočního stromku.Moderovat bude pí.A.Matějčková
- o Projektu internetizace knihoven
ukládá starostovi vyhlásit , aby občané zabránili pobíhání psů a drůbeže na veřejném
prostranství
usnesení bude zveřejňovat na web stránkách obce
-
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Ve Stříbrnicích 7.11.2011

Miroslav Vincourek
místostarosta obce

Mgr. Václav Dvořáček
starosta obce

