Obec Dřevohostice
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Dřevohostice
konaného dne 27. 3. 2008 od 17:00 hodin v sále místního kina

Zastupitelstvo obce projednalo
Program 11. zasedání ZO Dřevohostice
materiál č.1: Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO Dřevohostice ze dne 13. 12. 2007
materiál č.2: Informace o žádostech o dotace z KÚ Ol. kraje a SFŽP ČR
materiál č.3: Rozpočet obce na rok 2008
materiál č.4: Odměny za výkon funkce zastupitele
materiál č.5: Zpětný odkup pozemku parc. č. 508/2 v k.ú. Dřevohostice
materiál č.6: Rozdělení hospodářského výsledku roku 2007 ZŠ Dřevohostice
materiál č.7: Odpisový plán na rok 2008 ZŠ Dřevohostice
materiál č.8: Hospodářský výsledek roku 2007 MŠ Dřevohostice
materiál č.9: Odpisový plán na rok 2008 MŠ Dřevohostice
materiál č.10: Pohledávka u obce Turovice
materiál č 11: Zástavba na náměstí na pozemku parc.č. 581/3 v k.ú. Dřevohostice
developerským způsobem
materiál č 12: Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci
materiál č 13: Žádosti o dotace z rozpočtu obce Dřevohostice
a) TJ Sokol Dřevohostice
b) Farní společenství Dřevohostice
materiál č 14: Návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Dřevohostice a gminou Turawa
materiál č 15: Různé
Zastupitelstvo obce rozhodlo
- schválit ověřovateli zápisu Ivanu Kopečnou a Jaroslava Dopitu
- schválit návrhovou komisi ve složení ing. Stanislav Pecha, Josef Kotek, Ladislav Sigmund
- schválit program 11. zasedání ZO Dřevohostice
materiál č.3: schválit rozpočet obce na rok 2008 v předloženém znění jako schodkový
s tímto upřesněním: I) z rozpočtu obce ve výdajích ve výši 19 032 281 Kč jsou dle přílohy
č.1 vyčleněny provozní náklady ve výši 8 672 140 Kč. Tato částka je
v jednotlivých kapitolách snížena o 5%, celkově o částku 433 607 Kč.
II) částka 433 607 Kč je vyčleněna a zapojena do rozpočtu
k realizaci akcí dle přílohy č. 2.
III) přebytek hospodaření z roku 2007 ve výši 6 294 000 Kč bude
zapojen do rozpočtu obce k realizaci akcí dle přílohy č. 3
materiál č. 4: schválit výši odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 4. 2008 v maximální
výši v rozsahu předložené tabulky na základě Nařízení vlády č. 79, ze dne 29. 2. 2008.
materiál č. 5: schválit zpětný odkup části pozemku p.č. 508/2 v zjednodušené evidenci
o rozloze z předloženého oddělovacího geometrického plánu 2 558 m2 za cenu 24 812,60 Kč,
tj. 9,70 Kč/m2 od manželů Tomáše a Ilony Zbíralovych, bytem Lány 365, Dřevohostice.
materiál č. 6: schválit rozdělení hospodářského výsledku roku 2007 ZŠ Dřevohostice
v předloženém znění
materiál č. 7: schválit odpisový plán na rok 2008 ZŠ Dřevohostice v předloženém znění

materiál č. 9: schválit odpisový plán na rok 2008 MŠ Dřevohostice v předloženém znění
materiál č.10: schválit prominutí pohledávky ve výši 27.846,- Kč u obce Turovice
vyplývající z fa. č. 59/2002.
materiál č.13: a) schválitdotaci na rok 2008 z rozpočtu obce pro na TJ Sokol Dřevohostice
ve výši 60.000,- Kč.
b) schválit dotaci na rok 2008 z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost
Dřevohostice ve výši 30.000,- Kč.
materiál č.14: schválit uzavření smlouvy o partnerské spolupráci mezi obcí Turawa a obcí
Dřevohostice v předneseném znění.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
a) připravit návrh výdajů v kapitole 3319 rozpočtu obce v termínu do následujícího zasedání
zastupitelstva obce
b) oslovit min. 2 odborníky na posouzení druhové skladby výsadby kolem Valů a vytvořit
komisi ve složení 3 odborníci + zástupci politických seskupení zastupitelstva obce.
c) připravit obecná pravidla tvorby rozpočtu obce tak, aby mohla být využita již pro přípravu
rozpočtu na rok 2009 v termínu do nejbližšího zasedání ZO.
d) přezkoumat přidělení bytu p. Buršíka a p. Baďury v předzámčí
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
materiál č. 1: Kontrola usnesení ZO Dřevohostice ze dne 13. 12. 2007
materiál č. 2: Informace o žádostech o dotace z KÚ Ol. kraje a SFŽP ČR
materiál č. 8: MŠ Dřevohostice skončila s nulovým výsledkem hospodaření v 2007
materiál č 11: Informace o zástavbě na náměstí na pozemku parc.č. 581/3 v k.ú. Dřevohostice
developerským způsobem
materiál č 12: Možnost pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci
materiál č.15: a) informace o kulturních akcích pořádaných obcí Dřevohostice v následujícím
čtvrtletí
b) informace o připravovaných a probíhajících stavebních a jiných pracích
v obci Dřevohostice
c) informace z mikroregionu Moštěnka – stávající a pokračovací práce na
páteřní cyklostezce
Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, 27. 3. 2008 v 20:41 hodin.

Petr Dostál
místostarosta obce

vyvěšeno:

28. 3. 2008

sňato:

14. 4. 2008

Stanislav Skýpala
starosta obce

