Obec Dřevohostice
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Dřevohostice
konaného dne 29. 3. 2007 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo obce projednalo:
materiál č.1: Návrh rozpočtu obce Dřevohostice na rok 2007
materiál č.2: Metodický pokyn č. 1/2007 – pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek
materiál č.3: Doplnění a pozměnění zřizovací listiny ZŠ Dřevohostice
materiál č.4: Žádost TJ Sokol Dřevohostice o finanční příspěvek
materiál č.5: Žádost farního společenství Dřevohostice o finanční příspěvek
materiál č.6: Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora obnovy venkova“
z Min. pro míst. rozvoj
materiál č.7: Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky
materiál č.8: Oprava žádosti o převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na
obec Dřevohostice formou směny.
materiál č. 9: Závěrečná dotace z SFŽP na Rekultivací skládky Dřevohostice
materiál č.10: Závěrečná dotace z SFŽP na Kanalizaci a ČOV Dřevohostice
materiál č.11: Informace o způsobu prodeje bytového domu č.p. 380 ulice Školní.
materiál č.12: Informace z návštěvy Gminy Turawa – Polsko
materiál č.13: Různé
a) Příprava 50. výročí letecké tragedie v dřevohostickém lese
b) Informace o uvažovaných stavebních akcí na období 2007 - 2008
c) Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2007
d) Informace o povolení k odběru podzemních a povrchových vod
e) Dopravní situace v obci a možná řešení
f) Finanční dotace na rekonstrukci ZŠ
g) Informace z mikroregionu Moštěnka
h) Žádost o pronájem zámeckého areálu
ch)Delegování zástupce obce na Valnou hromadu VaK Přerov, a.s.
i) Plán činnosti kontrolního výboru ZO na rok 2007

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
materiál č.1: schválit rozpočet obce Dřevohostice na rok 2007 v předloženém znění jako
přebytkový
materiál č.2: schválit Metodický pokyn č. 1/2007 – pro zadávání a hodnocení veřejných
zakázek včetně úpravy navržené p. Kotkem
materiál č.3: schválit novelu, kterou se mění a doplňuje zřizovací listina Základní školy
Dřevohostice ze dne 17. 10. 2002 a vydává se její úplné znění včetně dotčených
dokumentů, kterými jsou příloha č. 1: Seznam nemovitého majetku a Smlouva o správě.
materiál č.4: schválit účelovou dotaci TJ Sokol Dřevohostice na rok 2007 ve výši 30 000,-Kč
materiál č.5: schválit účelovou dotaci Farnímu společenství Dřevohostice na rok 2007 ve výši
30 000,-Kč
materiál č.6: schválit žádost o poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora obnovy
venkova“z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

materiál č.8: schválit opravu žádosti o převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na obec
Dřevohostice formou směny, jedná se o pozemky p.č. 993 a část p.č. 76, a za tyto pozemky se
nabízí pozemek p.č. 1116 ve zjednodušené evidenci GP ve výměře 12 699 m2 v k.ú.
Dřevohostice
materiál č.13: ch) pověřit starostu obce Stanislava Skýpalu k zastupování obce Dřevohostice
na valné hromadě. VaK, a.s. Přerov konané v květnu 2007.
materiál č. 13: i) schválit plán činnosti kontrolního výboru ZO na rok 2007

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
materiál č.7: informaci o Doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky
materiál č. 9: zprávu o Závěrečné dotaci ze SFŽP na Rekultivací skládky Dřevohostice
materiál č.10: zprávu o Závěrečná dotaci z SFŽP na Kanalizaci a ČOV Dřevohostice
materiál č.11: Informace o způsobu prodeje bytového domu č.p. 380 ulice Školní.
materiál č.12: Informace z návštěvy Gminy Turawa – Polsko
materiál č.13: Různé
a) Příprava 50. výročí letecké tragedie v dřevohostickém lese
b) Informace o uvažovaných stavebních akcí na období 2007 - 2008
c) Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2007
d) Informace o povolení k odběru podzemních a povrchových vod
e) Dopravní situace v obci a možná řešení
f) Finanční dotace na rekonstrukci ZŠ
g) Informace z mikroregionu Moštěnka
h) Žádost o pronájem zámeckého areálu

Usnesení bylo přečteno a zkontrolována obsahová shodnost s průběhem jednání.

V Dřevohosticích, 29. 3. 2007 ve 20:05 hodin.

Stanislav Skýpala
starosta obce

vyvěšeno:
sňato:

2. 4. 2007
18. 4. 2007

Petr Dostál
místostarosta obce

