Usnesení z V. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bořetice
konaného dne 5. června 2007
Zastupitelstvo bere na vědomí:
ad 3. Zprávy z jednání rady obce od posledního zasedání
ad 4) zprávy o činnosti : finančního výboru
kulturní komise
bytové komise
stavební komise
Zastupitelstvo schvaluje:
ad l) program jednání
ad 2) návrhovou komisi ve složení: Jan Hempl a Jaroslav Procházka
ověřovatele zápisu

................................................
Ing. Stanislav Novák, František Petrásek
...................................................

ad 6) prodej nemovitostí: za ceny dle schváleného ceníku s tím, že
veškeré náklady s převodem včetně daně z převodu hradí kupující.
viz příloha č. l
ad 6) zveřejnění záměru prodeje viz příloha č. 2
ad 7) prodej budovy č.p. l60 včetně zastavěného pozemku p.č. st. 180/l
za cenu dle znaleckého posudku Vojtěchovi Bystřickému s tím, že
veškeré náklady s převodem včetně daně z převodu hradí kupující.
ad 8) podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o převod pozemků p.č. 445l, 4453, 4427 – Kraví Hora
ad 9) záměr obce pořídit změnu č. 2 územního plánu obce
ad 10) závěrečný účet obce Bořetice za rok 2006 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradami – viz příloha č.
3
ad l0) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a
mateřské školy Bořetice za rok 2006 viz příloha č. 4
ad l1) zakoupení traktoru na leasing

ad l2) pravidla pro přidělování dotací dobrovolným sdružením občanů a
jednotlivcům viz příloha č. 5
ad 12.a) půjčku Rybářskému sdružení Bořetice ve výši 25.000,- Kč a TJ
Sokol Bořetice ve výši 30.000,- Kč se splatností do 30.11.2007
bezúročně. Po nesplnění termínu vrácení nastupují úroky 0,05 %
z nevrácené částky denně. Po předložení zakládací listiny nebo stanov,
členské základny, kdo bude za půjčku z organizace ručit – čili kdo ji
bude uzavírat a je tedy oprávněn za organizaci jednat.
ad l3) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku
z ubytovací kapacity- viz příloha 6
ad l4) rozpočtové opatření č. 2/2007 – viz příloha č. 7
ad 15) dodatek č. 3 ke Směrnici č. 2 pro zpracování a oběh účetních
dokladů – příloha č. 8
ad 16) zveřejnit možnost prodeje stavebních míst u Vrbice mimo obec a
v médiích
ad 17) vstup Obce do dobrovolného svazku obcí Modré hory
ad 18) kandidaturu pana Václava Surmana do dozorčí rady Hantály a.s.
V. Pavlovice
Václav Surman, starosta

....................................................

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta ..................................................
Jan Hempl, člen návrhové komise

...................................................

Jaroslav Procházka, člen návrhové komise ...........................................

V Bořeticích 5. června 2007
Zveřejněno:
Sňato:

