Usnesení ze 9. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,
která se konala v pátek, dne 28. března 2008, ve Společenské místnosti Vavřinec.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 9. schůze ZO.

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

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy návrhové komise p. ing. Miroslava Nedomy, pí.
Milenu Jíchovou a pí. Danu Kouřilovou.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Marka Jarůška a p. Davida
Jarůška.

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

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření obce za rok 2007.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2008. 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.
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí RD čp. 74 na p.č. st. 87 o výměře 75
m² a současně části pozemků p.č. 451/4 a 453/4, o výměře zjištěné zhotovením
geometrického plánu, který bude proveden v rozsahu stávajícího užívacího stavu
uvedených nemovitostí, vše na k.ú. Veselice na Moravě, manželům Jurajovi a Haně
Surinčákovým, bytem Veselice čp. 74, za cenu 370 000 Kč.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí RD čp. 73 na p.č. st. 88 o výměře 75
m² a současně části pozemků p.č. 451/4 a 453/4, o výměře zjištěné zhotovením
geometrického plánu, který bude proveden v rozsahu stávajícího užívacího stavu
uvedených nemovitostí, vše na k.ú. Veselice na Moravě, Rudolfovi Kováčovi a Janě
Kováčové, oba bytem Veselice čp. 73, za cenu 370 000 Kč. Současně schvaluje záměr
odkoupit od pí. Jany Kovačové část pozemku p.č. 1166, k.ú. Veselice na Moravě, o
výměře zjištěné zhotovením geometrického plánu, a to v šířce totožné se šířkou zahrady
za RD čp. 76 ve Veselici. Kupní cena takto stanoveného pozemku bude max. 35 000 Kč

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření ve výši 63 541,30 Kč za rok 2008
na hospodářské činnosti v souvislosti s provozováním rozhledny na kopci Podvrší a
schvaluje převést výše uvedenou částku do rozpočtu obce Vavřinec na rok 2008.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Vavřinec, ve výši 753,52 Kč, za rok 2008 a schvaluje převést výše uvedenou částku do
rezervního fondu uvedené organizace.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce Vavřinec
k 31.12.2007.
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Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis z KÚ JMK, jako odpověď na žádost obce na
provedení změny hranice zóny č. 232 IDS JMK. V souvislosti s tím ukládá Radě obce
Vavřinec zpracovat odpověď na uvedený dopis, jehož obsahem bude opětovné vyjádření
nesouhlasu se způsobem zónace a tím související výše jízdného pro občany sloučené
obce.

-------------------------------------

---------------------------------------

ing. Josef Sedlák

Miloslav Novotný

místostarosta

starosta obce
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