Usnesení z 11. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,
která se konala v pátek, dne 3. října 2008, v místnosti Osadního výboru Suchdol.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 10. 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. Davida Jarůška, Marka
Jarůška a Aloise Nečase.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Vladislavu Skotákovou a Radka
Štolpy.

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 Rozpočtová opatření č.4/2008, 5/2008 a 6/2008
provedená Radou obce Vavřinec v období od minulé schůze zastupitelstva obce.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtová opatření č.7/2008 v celkové výši 107 tis. Kč
na straně příjmů i výdajů (viz samostatný písemný materiál).
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 81 200 Kč občanskému sdružení TJ
Vavřinec, IČ: 49468693, která je určená na financování fotbalových oddílů přípravky,
žáků, dorostu a mužů.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 2354, 2355 a 2356,
k.ú. Vavřinec na Moravě, za účelem možnosti zbudování odvodňovacího objektu podél
části účelové komunikace Veselice – Petrovice.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 1221, k.ú. Veselice
na Moravě, za účelem možnosti zbudování odvodňovacího objektu podél části účelové
komunikace Veselice – Petrovice a současně majetkoprávního vypořádání vlastnictví k
uvedené komunikaci. Kupní smlouva bude v souladu se smlouvou o budoucí kupní
smlouvě ze dne 18.1.2008.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru ve výši 10 000 Kč od pani Marie Ševčíkové,
bytem Suchdol čp. 18., na financování pořízení elektronického ovládání zvonu
v kapličce v Suchdole.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru ve výši 10 000 Kč od SDH Suchdol, na
financování pořízení elektronického ovládání zvonu v kapličce v Suchdole.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provést směnu části pozemku p.č. 1197 za část
pozemku p.č. 1192, v místě budoucího sběrného dvora na odpady ve Veselici. Současně
souhlasí s prodejem části ocelového přístřešku na pozemku p. č. 1197. Přesná výměra
pozemků a části stavby ocelového přístřešku bude zjištěna vyhotovením geometrického
plánu.

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

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

ing. Josef Sedlák

Miloslav Novotný

místostarosta

starosta obce
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