Obec Dřevohostice
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dřevohostice
konaného dne 28. 6. 2007 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo obce projednalo:
Program 7. zasedání ZO Dřevohostice
materiál č.1: Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dřevohostice od počátku roku 2007
materiál č.2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevohostice za rok 2006,
provedeného KÚOK na základě zákona 420/2004 Sb.
materiál č.3: Závěrečný účet obce Dřevohostice za rok 2006
materiál č.4: 1. rozpočtové opatření rozpočtu obce Dřevohostice za rok 2007
materiál č.5: Odprodej pozemku p.č. 88 v k.ú. Domaželice – ost. plocha o výměře 704 m2
materiál č.6: Prodej bytů ve školní bytovce – ul. Školní, č.p. 380
materiál č.7: a) jednací řád Finančního výboru
b) plán činnosti Finančního výboru na rok 2007
materiál č.8: Různé
8.1) dotace z Ol. kraje – obnova staveb drobné architektury a kulturní akce
8.2) dotace z Ol. kraje pro sbor dobrovolných hasičů
8.3) veřejná zakázka „Dřevohostice – rekonstrukce ZŠ“
8.4) zadání vyhotovení chybějící dokumentace na zámek v Dřevohosticích
8.5) informace o dopisu z VaK Přerov - neoprávněný odběr z veřejného vodovodu
8.6) informace o dopisu primátora stat. města Přerov
8.7) informace o provedené kontrole matriky obce Dřevohostice
8.8) informace z inspekce v MŠ, kterou provedla Česká školní inspekce
8.9) informace z kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001
8.10) informace o Setkání dechových hudeb 2007 a kulturních akcích na 3. čtvrtletí 2007
8.11) informace o zakoupení drobného hmotného majetku
8.12) informace z mikroregionu Moštěnka
8.13) informace o havarijním stavu přivaděče vody do vodního příkopu kolem zámku a jeho
vyčištění
8:14) stavební činnost + prodej starého amfiteátru
8:15) zasílání materiálů a podkladů na zasedání ZO elektronickou poštou
8.16) informace o podání žádosti na Ministerstvo financí ČR a Poslaneckou sněmovnu PČR
ve věci dotace na rekonstrukce části ZŠ Dřevohostice – II. etapa
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
schválit program 7. zasedání ZO Dřevohostice včetně doplňku
materiál č.2: schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevohostice za rok
2006, provedeného KÚOK na základě zákona 420/2004 Sb.
materiál č.3: schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Dřevohostice za rok
2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad
materiál č.4: schválit 1. rozpočtové opatření rozpočtu obce Dřevohostice za rok 2007
materiál č.5: schválit záměr odprodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Domaželice – ost. plocha
o výměře 704 m2
materiál č.6: schválit záměr prodeje bytů ve školní bytovce – ul. Školní, č.p. 380, umístěné na
p.č. 504, v k.ú.Dřevohostice,včetně pozemku p.č. 504 - pozemek pod bytovým domem, za
100% odhadní ceny jednotlivých bytů a poměrné části pozemku p.č. 504 dle znaleckého
posudku Ing. Dana Hose ze dne 23. 5. 2007
materiál č.7: a) schválit jednací řád Finančního výboru
b) schválit plán činnosti Finančního výboru na rok 2007

materiál 8.4: schválit zadání vyhotovení chybějící dokumentace na zámek v Dřevohosticích
v rozsahu :
a) stavebně-historický průzkum
b) umělecko-historický průzkum
c) stavebně-technický průzkum
d) statický posudek
e) mykologický průzkum
f) návrhová studie
materiál 8.15: schválit zasílání materiálů a podkladů na zasedání ZO elektronickou poštou
těm zastupitelům, kteří mají zřízenou e-mailovou adresu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
8.1) informace o dotaci z Olomouckého kraje – obnova staveb drobné architektury
a kulturní akce
8.2) informace o dotaci z Olomouckého kraje pro sbor dobrovolných hasičů
8.3) informace o veřejné zakázce „Dřevohostice – rekonstrukce ZŠ“
8.5) informace o dopisu z VaK, a.s. Přerov - neoprávněný odběr z veřejného
vodovodu
8.6) informace o dopisu primátora stat. města Přerov
8.7) informace o provedené kontrole matriky obce Dřevohostice
8.8) informace z inspekce v MŠ, kterou provedla Česká školní inspekce
8.9) informace z kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001
8.10) informace o Setkání dechových hudeb 2007 a kulturních akcích na 3. čtvrtletí 2007
8.11) informace o zakoupení drobného hmotného majetku
8.12) informace z mikroregionu Moštěnka
8.13) informace o havarijním stavu přivaděče vody do vodního příkopu kolem zámku a jeho
vyčištění
8.14) stavební činnost + prodej starého amfiteátru
8.16) informace o podání žádosti na Ministerstvo financí ČR a Poslaneckou sněmovnu PČR
ve věci dotace na rekonstrukce části ZŠ Dřevohostice – II. etapa

Usnesení bylo přečteno a zkontrolována obsahová shodnost s průběhem jednání.

V Dřevohosticích, 28. 6. 2007 v 18:55 hodin.

Stanislav Skýpala
starosta obce

vyvěšeno:
sňato:

29. 6. 2007
16. 7. 2007

Petr Dostál
místostarosta obce

