Zápis č. 03/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne 28.3. 2007
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. Schválení rozpočtu obce na rok 2007
3. Projednání poplatků z komunálního odpadu na rok 2007
4. Informace o výsledku hospodaření obce
5. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2006
6. Informace o umístění zatoulaných psů
7. Projednání a schválení znaleckého posudku pro parc. č. 56
8. Projednání Dohody o provedení práce
9. Projednávání oprav světel
10. Usnesení
11. Závěr

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky
ze dne 28.3. 2007

Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Jmenuje

ověřovatelé zápisu č. 1/2007ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 28.3. 2007 pana Milana Krejču a pana Josefa Teplého

2. Schvaluje
Hlasování:

návrh rozpočtu obce na rok 2007 ve výši 1 038 600,00 Kč
Pro7 / proti 0 / zdržel se 0.

3. Schvaluje

návrh poplatků z komunálního odpadu a poplatky ze psů
na rok 2007:
1 osoba
490,- Kč
chalupáři – chataři
500,- Kč
podnikatelé
1 600,- Kč

Hlasování:

za psa staršího tří měsíců
za každého dalšího psa
Pro7 / proti 0 / zdržel se 0.

50,- Kč
50,- Kč

4. Bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru ze dne 10.2. 2007
o kontrole hospodaření obce za rok 2006.

5. Bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření obce za rok 2006, která se
konala dne 2.3. 2007. Přezkoumání bylo provedeno na základě
písemné žádosti starosty obce a bylo uskutečněno na obecním
úřadě pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje a
projednalo Zprávu č. 65 o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2006 obce Sovolusky a přijalo opatření k odstranění
zjištěných nedostatků.

6. Bere na vědomí informaci o umístění zatoulaných psů v obci a jejich následného
umístění do útulku do Pardubic.

7. Schvaluje
Hlasování:

8. Schvaluje
Hlasování:

vypracování znaleckého posudku odhadcem Petrem Jankem
pro parc. č. 56.
Pro7 / proti 0 / zdržel se 0.

Dohodu o provedení práce s paní Jaroslavou Moravcovou na
úklid obecního úřadu s účinností od 2.4. 2007.
Pro7 / proti 0 / zdržel se 0.

9. Bere na vědomí projednání oprav některých nefunkčních světel.

Ověřovatelé zápisu:

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

Milan Krejčí

……………………………

Josef Teplý

……………………………

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

