Zápis č. 01/2009
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne 28.1. 2009
Přítomni:

J. Král, J. Hudec, Teplý J., V.Kosinová, H. Kučerová, M. Krejčí,
R. Kosina

Účetní obce: Ilona Kosinová
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7

Program zasedání:
1. Kontrola úkolů a ověřování podpisů
2. Projednávání odbahnění koupaliště
3. Informace o průběhu inventury obecního úřadu za rok 2008
4. Informace o zahájení kontroly hospodaření obce za rok 2008 – kontrolu bude
provádět Krajský úřad Pardubického kraje
5. Projednání poplatků z komunálního odpadu a poplatky za psy pro rok 2008
6. Projednání a podepsání Dohody o hrazení neinvestičních výdajů na ZŠ
7. Projednání a podepsání Kupní smlouvy mezi obcí Sovolusky a JEDNOTA,
spotřební družstvo v Pardubicích.
8. Projednání a schválení Plánu financování obnovy – VODOVODY
9. Výplata měsíčních odměn
10. Usnesení
11. Závěr

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne 28.1. 2009

Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Jmenuje

ověřovatelé zápisu č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 28.1. 2009 paní Věru Kosinovou a paní Hanu
Kučerovou

2. Vzalo na vědomí dne 7.1. 2009 projednávání odbahnění koupaliště a následné
úpravy koupaliště – výměna zábradlí, vyřezání starého roští a
další úpravy s tím spojené.
3. Vzalo na vědomí dne 7.1. 2009 informace o průběhu inventury obecního úřadu za
rok 2008 a inventarizační zápis o provedení inventarizace
obecního majetku k 31.12. 2008.
4. Vzalo na vědomí dne 15.1. 2009 podepsání Dohody o hrazení neinvestičních
výdajů na ZŠ mezi Město Přelouč a obcí Sovolusky v částce
13.180,- Kč. Dohoda se týká 2 dětí s trvalým pobytem v obci
Sovolusky.
5. Bere na vědomí informaci o zahájení kontroly hospodaření obce za rok 2008 –
kontrolu bude provádět Krajský úřad Pardubického kraje.
Kontrola bude provedena dne 11.3. 2009.
6. Schvaluje

Hlasování:

návrh poplatků z komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok
2009 takto:
za jednu osobu
500,- Kč
chataři, chalupáři
500,- Kč
podnikatelé
1900,- Kč
za psa staršího tří měsíců
50,- Kč
za každého dalšího psa
50,- Kč
Pro 7 / proti 0 / zdržel se 0.

7. Bere na vědomí podepsání Kupní smlouvy mezi JEDNOTA, spotřební družstvo
v Pardubicích, tř. 17. listopadu 235, 532 26 Pardubice a obec
Sovolusky, týkající se zakoupení místní prodejny. Kupní cena
byla stanovena ve výši 886.000,- Kč.
Tato skutečnost o změně vlastníka bude oznámena písemně
nájemcům.

8. Bere na vědomí projednání a podepsání Plánu financování obnovy –
VODOVODY A KANALIZACE Pardubice, akciová společnost.
9. Bere na vědomí vyplacení odměn členů obecního zastupitelstva za měsíc
prosinec 2008.

Ověřovatelé zápisu:

………………………
Jaroslav K r á l
starosta obce

Hana Kučerová

……………………………

Věra Kosinová

……………………………

…………………………
Josef H u d e c
místostarosta obce

Zápis č. 02/2009
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne .............. 2009
Přítomni:

J. Král, J. Hudec, Teplý J., V.Kosinová, H. Kučerová, M. Krejčí,
R. Kosina

Účetní obce: Ilona Kosinová
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7

Program zasedání:
1. Kontrola úkolů a ověřování podpisů
2. Jmenování člena finančního výboru obce
3. Stanovení termínu kontroly hospodaření obce za r. 2008 – kontrolu bude
provádět finanční a kontrolní výbor obce
4. Projednání a schválení vrácení dotace na volby konané ve dnech 17.-18.10. 2008
5. Projednávání odbahnění koupaliště
6. Projednávání některých oprav místní prodejny

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne 2009

Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Jmenuje

ověřovatelé zápisu č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne .............2009 pana Miloslava Krejčího a Josefa Teplého

2. Jmenovalo

dne 4.2. 2009 člena finančního výboru obce Sovolusky paní
Ertlovou Hanu, Sovolusky 44. Toto jmenování bylo učiněno
z důvodu ukončení členství finančního výboru obce paní
Barvové Blanky.

3. Vzalo na vědomí dne 4.2. 2009 termín zahájení kontroly hospodaření obce za
r. 2008, který byl stanoven na den 18.2. 2009. Kontrolu bude
provádět finanční a kontrolní výbor obce.
3. Vzalo na vědomí a projednalo vrácení dotace na volby, které se uskutečnily ve
dnech 17.-18.10. 2008 v částce 6.895,- Kč z důvodu jejího
nevyčerpání.
4. Místní koupaliště........................
5. Oprava místní prodejny......................................

