Městys Dřevohostice

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 8. 10. 2009 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 17. zasedání ZM Dřevohostice
1. Kontrola usnesení zastupitelstva městyse ze dne 26. 3. 2009 a 25. 6. 2009.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2009
3. Revokace usnesení materiál č. 1, z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dřevohostice, konaného
dne 13. 12. 2001
4. Znovuzveřejnění záměru na prodej pozemků v majetku městyse Dřevohostice p.č. 7/2 o velikosti
4.290 m2 za 1,- Kč a pozemku p.č. 9, o výměře 48 m2,za 1,- Kč v k.ú. Dřevohostice T.J. Sokol
Dřevohostice.
5. Revokace usnesení materiál č. 9, z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice, konaného
dne 25. 6. 2009
6. Znovuzveřejnění záměru na prodej pozemku o rozloze 1048 m2 ,který bude oddělen z parcely
č. 1251/3 v k.ú. Dřevohostice, za cenu 155,- Kč/m2 za účelem vybudování autodílny.
7. Návrh vyhlášky č. 1/2009 městyse Dřevohostice o použití účelových prostředků „Fondu
rekonstrukce a modernizace bydlení“ na území městyse Dřevohostice
8. Dodatek č. 3. ke zřizovací listině ZŠ Dřevohostice, příspěvkové organizace
9. Prominutí pohledávky – dlužné částky za energie ve výši 38.697,- Kč za bývalého nájemce
nebytových prostor, Náměstí č.p. 97. Dřevohostice
10. Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2009
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012019-09 (VEOLIAtransport Morava a.s.)
12. Směrnice č. 1/2009 - O poskytování cestovních náhrad a stanovení výše sazby stravného členům
zastupitelstva městyse
13. Soutěž Vesnice roku 2009
14. Pracovní cesta do gminy Turawa, Polská republika.
15. Informace o kulturních akcích pořádaných městysem Dřevohostice
a)
XVI. Ročníku setkání dechových hudeb Dřevohostice 2009
b)
V. ročníku „Dřevohostický folkáč“
16. Informace o realizovaných stavebních akcích
a)
Rekonstrukce školní kuchyně II. etapa
b)
Rekonstrukce schodiště na zámeckou věž
c)
Dětské hřiště na zámecké zahradě
d)
Hasičské muzeum Dřevohostice
17. Diskuze
18. Usnesení
Závěr
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
- ověřovatele zápisu Ing. Marii Zlámalovou, Ivanu Kopečnou.
- návrhovou komisi ve složení Jiří Kasperlik, Ing. Stanislav Pecha, Ladislav Sigmund.
- program 17. zasedání ZM Dřevohostice
Materiál č. 2 Rozpočtové opatření č. 2/2009 v předneseném znění.
Materiál č. 4 Záměr odprodat pozemky v k.ú. Dřevohostice, vedený na listu vlastnictví č. 10001 p.č. 7/2
vedený jako ostatní plocha o velikosti 4 290 m2 za 1,- Kč a p.č. 9 vedený jako zastavěná
plocha nádvoří o velikosti 48 m2 za 1,- Kč v majetku městyse Dřevohostice - T.J. Sokol
Dřevohostice.
Materiál č. 6 Záměr odprodat pozemek v k.ú. Dřevohostice, vedený na listu vlastnictví č. 10001
p.č. 251/3 vedený jako ostatní plocha o velikosti 1.048 m2 v majetku městyse
Dřevohostice, za cenu 155,- Kč/m2 za účelem vybudování autodílny.

Materiál č. 7 Vyhlášku č. 1/2009 městyse Dřevohostice o použití účelový prostředků „Fondu
rekonstrukce a modernizace bydlení“ na území městyse Dřevohostice bez připomínek
Materiál č. 8 Dodatek č.3 ke zřizovací listině ZŠ Dřevohostice, příspěvkové organizace
v předloženém znění. Účinnost dodatku od 1. listopadu 2009.
Materiál č. 11 Dodatek č. 1 ke smluvě o závazku veřejné služby č. 2012019-09 uzavřena dne 22. 4. 2009
a pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.
Materiál č. 12 Zastupitelstvo městyse schvaluje Směrnici č. 1/2009 - O poskytování cestovních náhrad
a stanovení výše sazby stravného členům zastupitelstva městyse bez připomínek
Zastupitelstvo městyse revokuje
Materiál č. 3 Materiál č. 1, z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dřevohostice,
konaného dne 13. 12. 2001
Materiál č. 5 Materiál č. 9, z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dřevohostice,
konaného dne 25. 6. 2009.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
Materiál č.1 Kontrolu usnesení zastupitelstva městyse ze dne 26. 3. 2009 a 25. 6. 2009
Materiál č.10 Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2009
Materiál č.13 Zprávu o účasti městyse Dřevohostice v Soutěži Vesnice roku 2009
Materiál č.14 Zprávu o Pracovní cestě do gminy Turawa, Polská republika
Materiál č.15 Zprávy
a) z XVI. Ročníku setkání dechových hudeb Dřevohostice 2009
b) z V. ročníku „Dřevohostický folkáč“
Materiál č.16 Zprávy
a) z rekonstrukce školní kuchyně II. etapa
b) z rekonstrukce schodiště na zámeckou věž
c) z výstavby dětského hřiště na zámecké zahradě
d) z budování hasičského muzea Dřevohostice
Materiál č. 17.A. Podnikatelský záměr p. Pešáka na parcele 1247
Materiál č. 17.B. Podání návrhů na ocenění občanů v r. 2009, termín dodání návrhů do 27. 11. 2009
na Úřad městyse Dřevohostice
Zastupitelstvo městyse ukládá:
Materiál č.9 Kontrolnímu výboru prošetřit skutečnosti týkající se vzniku dlužné částky za energie
ve výši 38.697,- Kč za bývalého nájemce nebytových prostor, Náměstí č.p. 97,
Dřevohostice do konce března 2010.
Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, dne 8. 10. 2009 v 19.50 hodin.
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starosta městyse

