Usnesení z 18. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,
která se konala ve středu, dne 31. března 2010, ve Spol. místnosti Vavřinec.

Usnesení č. 1/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 18. schůze ZO.

Usnesení č. 2/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje za zapisovatele z jednání ing. Jitku Sedláčkovou.

Usnesení č. 3/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy návrhové komise Davida Jaůška, Aloise Nečase
a Jana Kakáče.

Usnesení č. 4/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Marka Jarůška a ing. Jiřího
Opustila.

Usnesení č. 5/18/2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty obce z jednání rady obce za
období od poslední schůze zastupitelstva obce.

Usnesení č. 6/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Vavřinec na rok 2010 ve výši
7 293 900 Kč na straně příjmů i výdajů. Současně stanovuje, že závaznými ukazateli
jsou paragrafy, tzn., že je možné bez rozpočtového opatření finanční prostředky čerpat
max. ve výši součtu fin. prostředků za jednotlivé položky.

Usnesení č. 7/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodářské činnosti při provozování rozhledny
Podvrší za rok 2009 a současně rozhodla převést celý hospodářský výsledek ve výši
144 448,82 Kč do rozpočtu obce na rok 2010.

Usnesení č. 8/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Vavřinec, okres Blansko, příspěvková organizace, Vavřinec 54, za rok 2009 a
rozhodla převést celý hospodářský výsledek ve výši 8 498,81 Kč do rezervního fondu.
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Usnesení č. 9/18/2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o skutečnosti, že obec
nemůže podat žádost o dotaci na nový Územní plán obce do Integrovaného operačního
programu a souhlasí s tím, že práce na jeho návrhu budou prozatím zastaveny do doby
možnosti získání dotace z jiného dotačního zdroje.

Usnesení č. 10/18/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec Vavřinec podala žádost do soutěže Vesnice
roku 2010.

Usnesení č. 11/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od společnosti ČS a.s., pobočka Blansko, ve
výši max. 4,05 mil. Kč, na předfinancování realizace akce – Víceúčelový objekt
Veselice, stavební úpravy, přístavba, 1. a 2. etapa podle projektové dokumentace.

Usnesení č. 12/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 759/1 o výměře 6 m² a části
pozemku p.č. 329/1 o výměře 14 m², vše k.ú. Suchdol v Moravském krasu, podle
geometrického plánu č. 185-1147/2009, vypracovaného společností ADITIS s.r.o.,
Nárožní 1292/15, 616 00 Brno, manželům Jiřině a Milanovi Mikešovým, bytem
Vavřinec, Suchdol 14, 679 13 Sloup, za smluvní cenu ve výši zjištěné znaleckým
posudkem.

Usnesení č. 13/18/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 09026776 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR, na jejimž základě získá obec dotaci ve výši 56 608,05 Kč
na realizaci akce - Zbudování systému veřejných zelených ploch pro podpotu
komunitního života a tur. ruchu v obci Vavřinec a jejich částech. Současně s tím bere
na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 962 337 Kč z Operačního programu
Životní prostředí na tutéž akci.

Usnesení č. 14/18/2010
Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje výsledek inventarizace majetku obce ovedené
ke dni 31.12.2009, včetně vyřazení opotřebeného majetku dle jednotlivých
vyřazovacích protokolů a jeho likvidaci nebo jeho případný odprodej.

Usnesení č. 15/18/2010
Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje bezúplatný převod dlouhodobého hmotného
majetku, a to prodloužení vodovodního řadu u RD čp. 147 a 149 ve Vavřinci, který je
vedený v majetku obce v pořizovací hodnotě 78 427,42 Kč; dále propojení vodovodního
řadu od RD čp. 41 k budově bývalého vepřína ve Veselici, který je vedený v majetku
obce v pořizovací hodnotě 377 115,50 Kč a propojení vodovodního řadu od RD čp. 5
k RD čp. 22 ve Veselici, který je vedený v majetku obce v pořizovací hodnotě
72 981,90 Kč, na Svazek VAK obcí a měst okresu Blansko.
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Usnesení č. 16/18/2010
Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje nabytí jednotlivých drobných sakrální staveb na
území obce (viz samostatná příloha) do majetku obce.
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