Prezenční listina ZO ze dne 27.2.2007
Pelikán Hugo
Jindra Pavel
MUDr. Páleniček Alois
Jelínek Josef
Ing. Petr Calta
Votava Jan
Mgr., DiS. Šormová Lucie
Hosté: Jana Horáková

v.r.
omluven
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.

1. Návrh smlouvy o nájmu pozemku 32/1 (pod kult. domem) od „Úřadu státu pro zastupování
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42
2. Smlouva o zřízení věcného břemene k parcele č. 2719 pro ČEZ Distribuce a.s.
3. Žádost o povolení rekonstrukce dřevníku a pokácení 1 ks jasanu Lenka a Luboš Pavlasovi,
Horní Krupá 46
4. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 1 ks bříza, p.č. 1634/11 Obec Horní Krupá
+ 1 ks bříza a 1 ks smrk na p.č. 25/13
5. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks kaštan, p.č. 17/4 Fišer Rostislav, Horní
Krupá 7
6. Žádost o vybudování posilovny – Mgr. Danuše Caltová, Horní Krupá 4
7. Žádost o prominutí poplatku za odpady – Marie Teplá, Horní Krupá 1
8. Žádost o finanční příspěvek – Vlastivědný kroužek pro Rohovec a okolí
9. Informace o možnosti návrhu o protipovodňovém opatření
10. Projednání závěrečného účtu obce a zpráva o výsledku hospodaření.
11. Žádost o vyjádření ke stavbě jímky na kejdu a silážního žlabu. Zemědělská společnost Horní
Krupá a.s.
12. Stanovení vodného za rok 2007 a projednání vyúčtování za rok 2006
13. Dodatek č. 1 k oběhu účetních dokladů.
Zápis z jednání ZO ze dne 27.3. 2007
ad 1) ZO souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu uzavření.
ad 2) ZO souhlasí s návrhem smlouvy
ad 3) ZO nepřísluší rozhodovat o této věci. Žadateli bude odeslána odpověď v tomto smyslu.
K pokácení jasanu nemá ZO námitek a s tímto souhlasí.
ad 4) ZO souhlasí s pokácením dřevin (2 ks bříza a 1 ks smrk)
ad 5) ZO souhlasí s pokácením dřevin ( 1ks kaštan)
ad 6) ZO zamítá tento návrh a doporučuje žadateli jednat s TJ Horní Krupá.
ad 7) ZO souhlasí s prominutím poplatku
ad 8) ZO souhlasí s žádaným finančním příspěvkem ve výši 3000,- Kč.
ad 9) ZO bylo seznámeno s možností podání návrhu na protipovodňová opatření.
ad 10) ZO bylo seznámeno se „Závěrečným účtem obce“ a se „Zprávou o výsledku
hospodaření“ a souhlasí s celoročním hospodařením, A TO BEZ VÝHRAD!
ad 11) ZO nemá ke stavbě jímky na kejdu a silážního žlabu žádné připomínky.
ad 12) ZO stanovuje zálohy vodného na rok 2007 ve výši 10,- Kč/m³. Skutečná cena vodného
bude vypočtena po uzavření roku 2007 a poté bude provedeno vyúčtování. Za rok
2006 byla skutečná cena vodného 11,97 Kč/m³. Rozdíl vybraného a skutečného
vodného 1,97 Kč/m³ je dotace obce.
ad 13) ZO schvaluje dodatek k oběhu účetních dokladů. Cestovní náhrady budou vypláceny
podle zák. č. 262/2006.

Zapsal: Jan Votava v.r.
Kontrola usnesení ZO ze dne 27.2. 2007

Pelikán v.r.
Šormová v.r.
Jelínek v.r.

