Obec Zámrsky

u sne
Zastupitelstvo

sen í č. 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky,
konaného dne 18.12. 2012 na obecním úřadu v Zámrskách

obce vzalo na vědomí:

1. Inventarizace majetku obce bude provedena k 31.12.2012 - starosta jmenuje
předsedu inventarizační komise a další členy
2. Dopis ČČK p. Vavříček Kamil převzal zlatý kříž za 120 odběrů krve
3. Připomínku zastupitele p. ing. Schindlera že stav autobusové čekárny, je před zřícením,
v příštím roce počítat v rozpočtu s opravou nebo výstavbou nové
Zastupitelstvo

obce projednalo:

1. Darovací smlouvu neuznatelných nákladů varovného a hlásného projektu obcí
Zastupitelstvo

obce po projednání

schvaluje:

1. Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu roku 2013 ve výši X
skutečného čerpání rozpočtu 2012, tj. 3/12 - v období 1.1.2013 - 31.3.2013
hlasování pro 6 hlasů
2. Rozpočtové opatření č. 9/2012 v navrženém znění - návrh úpravy rozpočtu a
důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.l
hlasování -pro 6 hlasy
3. Členské příspěvky na projekt život v obcích Mikroregionu Hranicko ve výši 853 Kč
hlasování pro 6 hlasů
4. Schválenísmlouvy o sdružených dodávkách energií
hlasování - pro 6 hlasy
5. Majitel parcely č.p. 45 v k.ú. Zámrsky p. Dorotík podal žádost o pokácení stromů na
p.č.81/1 v k.ú. Zámrsky které jsou ve vlastnictví obce Zámrsky, navrhl že stromy
pokácí na své náklady a řezivo odkoupí za cenu 2000Kč nebo za cenu kterou navrhne
zastupitelstvo. Zastupitelstvo po projednání rozhodlo že bude vyvoláno další jednání
za účasti i členů zastupitelstva
hlasování - pro 6 hlasy
6. Dopravce Veolia Transport zaslal smlouvu na navýšení částky za dopravní obslužnost
na rok 2013 na 25750 Kč. Zastupitelstvo nesouhlasí s navýšením a nedává souhlas
s podpisem dodatku
hlasování - pro 6 hlasy
7. Zastupitelstvo žádost o příspěvek na provoz od svazu ochránců přírody Nový Jičín,
rozhodli nepodpořit
hlasování - pro 6 hlasy
8. OZVo místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání komunálních odpadů. Schválen roční poplatek ve výši 350Kč/osobu, úlevu
mají děti do dovršení 15 let věku ve výši 40% poplatku
hlasování - pro 5 hlasy, 1 se zdržel hlasování
9. Smlouvu RWE o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pod p.č. 330/11 v k.ú.
Zámrsky k vybudování prodloužení plynovodního řádu. Zastupitelé schválili podpis
smlouvy
hlasování - pro 6 hlasy

10. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
hlasování - pro 6 hlasů
11. Vyplacení finančních odměn občanům/ kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za
rok 2012/ dle předloženého návrhu starosty - příloha k zápisu č.2
hlasování - pro 6 hlasů
12. Žádost MS Doubek o prominutí nájmu KD ze dne 24.11.2012 hlasování - pro 6 hlasů

Starosta obce: Pala Arnošt
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Zveřejněno na úřední desce: 27.12.2012

Místostarosta

obce:

Pavelka Petr
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Sejmuto: 20.1.2013
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