Usnesení
z II. zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
konaného dne 28. l2. 2006
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad 3) zprávy z jednání rady od posledního zasedání
Ad 4) kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání
Zastupitelstvo schvaluje:
Ad l) program jednání zastupitelstva
Ad 2) návrhovou komisi ve složení:

Ověřovatele zápisu:

Jiřina Odstrčilová,
Ing. Stanislav Novák

Miroslav Habřina
František Petrásek

Ad 7) rozpočtové provizorium pro hospodaření v lednu 2007 takto:
Ve smyslu ust. § l3 z.č. 250/2000 Sb. v plat. znění do doby
schválení rozpočtu na rok 2007 , tj. nejpozději do 30. l. 2007 bude
obec hradit běžnými příjmy roku pouze běžné výdaje na správu a
provoz obce a obecního úřadu ve výši maximálně l/l2 rozpočtu
minulého roku a bude hradit měsíční splátku úvěru a úroku
z poskytnutého úvěru.
Ad 8) rozpočtové opatření 7/2006 – tak, jak je písemně přiloženo
k usnesení
Ad 9) Revokaci usnesení 12/1, pokud se týká odměny předsedů
komisí a výborů, kteří nejsou současně členy rady se zpětnou platností
od 1.11.2006. Odměna činí podle pravidel schválených v usn. 12/1 Kč
1.110,- měsíčně.
Ad 10) Prodej starého hasičského auta s tím, že radě ukládá zveřejnit
záměr

Ad 11) zástupce na zasedání valných hromad Vodovody a kanalizace,
a.s., se sídlem Břeclav: Václava Surmana a náhradníka JUDr. Janu
Zemánkovou

Ad l2) pronájem uvolněného bytu: Janě Štefanové, bytem Bořetice,
čp. 319
Přenesení pravomoci schvalování pronájmu malých bytů zpět
na radu obce od 1.1.2007, a to z důvodu rychlosti obsazování
uvolněných bytů.
Zastupitelstvo volí:
Ad 6) Členem finančního výboru:

Členem kontrolního výboru:

Ing. Petr Machač
Marie Michalová
Jarmila Janošková
Ing. Libor Popovský
Jana Procházková
Jaroslav Procházka

V Bořeticích 28.12.2006

Václav Surman, starosta

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

JUDr. Jana Zemánková, zástupce starosty .........................................
Jiřina Odstrčilová, člen návrhové komise .........................................
Ing. Stanislav Novák, člen návrhové komise ......................................
Miroslav Habřina, ověřovatel zápisu

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

František Petrásek, ověřovatel zápisu

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

Zápis z II. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice je
uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bořeticích v době
úředních hodin tj.
v pondělí v době od 7 – 11 hodin a od 12 – 17 hodin
ve středu v době od 7 – 11 hodin a od 12 – 18 hodin.

