Usnesení č. 2
schválené na II. zasedání OZ konaném dne 2.12.2002 od 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
I. volí:
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vl. Braumová, ing. J. Mandžuková, P. Rožboud
II. bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení č. 37 ze dne 14.10.2002 a usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání ZO
2. zprávu o plnění rozpočtu za 1. - 10.2002; zprávu o přípravě rozpočtu na rok 2003; zprávu o
provedené kontrole veřejné sbírky pro obec Plav postiženou povodněmi
3. zprávu o přípravě vyhlášky obce o místních poplatcích a vyhlášky o příspěvku rodičů nebo
zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Včelná
4. zprávu o průběhu stavby obnova komunikací III. etapa
5. zprávu o konání shromáždění svazku obcí Blanský les - podhůří
III. schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva obce
2. rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná na měsíce 11. a 12.2002 ve výši
270.200 Kč
3. převedení finančních prostředků ve výši 270.200 Kč na účet Mateřské školy Včelná
4. odpisový plán DHIM Mateřské školy Včelná
5. podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj z programu podpory aktualizace
územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na
protipovodňovou ochranu
6. podání žádosti o dotaci k Ministerstvu kultury z podprogramu VISK3 na projekt "Internet do
obecní knihovny Včelná"
7. složení finančního výboru: předseda ing. Karel Pokorný, členové ing. Jan Braum a Václav
Marhoun;
složení kontrolního výboru: předseda Josef Hanetšleger, členové Josef Hájek a Naděžda
Háková;
ustavení komisí výstavby a životního prostředí - předseda Petr Průša, kulturní - předsedkyně
Mgr. Vlasta Braumová, sociální - předsedkyně Jana Petrová
8. prodej vraku traktorového vleku za 1000 Kč
9. inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2002 ve složení: P.
Rožboud, J. Medová, Mgr. F. Mareš, Ing. J. Mandžuková, Mgr. Vl. Braumová, Blanka Drtinová,
Ádela Procházková, Jiří Hák, Jan Voráček, Marie Levá, Zdeněk Krlín
10. nákup posypového zařízení za traktor pro zimní údržbu místních komunikací
11. výši odměny předsedů výborů a komisí obce 1.010 Kč, místostarosty ve výši 5.180 Kč a
ostatních členů zastupitelstva ve výši 340 Kč s platností od 1.1.2003
IV. ukládá starostovi obce:
1. připravit o příštího zasedání ZO konečné znění vyhlášek obce o místních poplatcích a o
příspěvku rodičů nebo zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
Mateřské školy Včelná

2. návrh dodatku smlouvy o dílo na tavbu III. etapa obnovy místních komunikací
3. návrh rozpočtu obce na rok 2003 v tabulkovém znění
4. provést inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2002
Schváleno všemi přítomnými členy OZ
Ve Včelné dne 2.12.2002
Zveřejněno dne: 5.12.2002

Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková

