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Zápis ze schůze obecního zastupitelstva

12.1.2009
Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatel: Chludová
Ověřovatelé : Machutová
Polívka
Program jednání:
1) Úvod
2) obecní byt
3) rekonstrukce místnosti po obchodu
4) datumy veřejných zasedání
5) ZVA plyn
6) výše odměn
7) Závěr
1)Starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání
2)Do konce měsíce ledna bude uvolněn byt po paní Jitce Kněbortové. Byt bude dále nabídnut
k pronájmu případnému zájemci. V prvním kole bude nabídka zveřejněna na úřední desce,
v případě, že se nepřihlásí žádný zájemce, proběhne druhé kolo, kdy bude dán inzerát do
místního tisku.
Usnesení č.1/01/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem bytu v 1.patře č.p.34 novému zájemci, který
bude vybrán na základě poptávky.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelé projednali možnost získání dotace na opravu prostor po bývalém krámu. Jedná
se o dotaci z PRV LEADER Spolupráce. Opravené prostory budou sloužit jako výstavní
prostor pro prezentaci projektu, bude zde umístěna knihovna a zasedací místnost.
4) Veřejná zasedání se budou konat každé čtvrtletí, seznam bude zveřejněn na úřední desce
celoročně.
5) ZVA Plynofikace obce Loučky proběhlo v pořádku a v souladu s podmínkami. Byla
přiznána vratka pozastávky ve výši 104.000 Kč.
Na základě náročnosti zpracování závěrečného vyhodnocení byla starostou navržena paní
Lence Kvintusová finanční odměna
Usnesení č.2/01/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanou výší odměny paní Lence Kvintusová
Pro: 4, proti 0, zdržel se 1
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6) Inventarizační komise předložila zápis o provedení inventur majetku.
Zastupitelstvo obce vzalo tento zápis na vědomí.
7) Dále zastupitelstvo projednalo výši mezd pro rok 2009, Odměna pro starostu 10.500,- Kč,
pro místostarostu 9.240 Kč, pro předsedy komisí 955 Kč a členy 530 Kč.
Usnesení č.3/01/2009
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši odměn členům zastupitelstva v navrhované výši.
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0

Jan Vele – starosta
Ověřovatelé: Jan Polívka
Milena Machutová

