Usnesení ze 13. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,
která se konala v pátek, dne 27. března 2009, ve Spol. místnosti Vavřinec.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 13. 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 ing. Jiřího Opustila, Radka
Štolpy a Radima Horského.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Davida Jarůška a Marka 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 Rozpočet obce Vavřinec na rok 2009 ve výši
8 743 400 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
Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje záměr pořízení nového územního plánu dle
§ 44 stavebního zákona a starostu Miloslava Novotného jako určeného zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem.
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce vydává Změny Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec, na
katastrálním území Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, označené jako V8, V9,
V10, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy (viz samostatná
příloha).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení na k.ú. Suchdol v Moravském
krasu, související s Komplexními pozemkovými úpravami na uvedeném katastru.
Současně schvaluje změny katastrální hranice mezi k.ú. Veselice na Moravě a k.ú.
Suchdol v Moravském krasu, a to v rozsahu uvedeném v samostatné příloze.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodářské činnosti při provozování rozhledny
Podvrší za rok 2008 a současně rozhodla převést celý hospodářský výsledek ve výši
116 186,33 Kč do rozpočtu obce na rok 2009.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Vavřinec, okres Blansko, příspěvková organizace, Vavřinec 54, za rok 2008 a
rozhodla převést celý hospodářský výsledek ve výši 99 411,89 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA,
se sídlem Vavřinec, Veselice 78, podalo do Operačního programu Program rozvoje
venkova žádost o dotaci na projekt Naučná stezka Rozhledna Podvrší a její okolí. Dále
souhlasí s tím, že pokud bude uvedený projekt vybrán k podpoře zapůjčí obec Vavřinec
uvedenému sdružení finanční prostředky ve výši cca 730 000 Kč na zpracování
projektové dokumentace, zpracování žádosti a na realizaci projektu. Uvedenou částku
vrátí sdružení obci po realizaci projektu sníženou o náklady na zpracování projektové
dokumentace a žádosti.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje zakladatelskou smlouvu, kterou obec zřizuje, jako
jedinný společník, právnickou osobu SLUŽBY VAVŘINEC s.r.o. (viz samostatná
příloha).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru ve výši 49 500 Kč od sdružení VESELICKÁ
KAPLIČKA, se sídlem Veselice 78, 679 13 Sloup, jako výtěžku z veřejné sbírky na
financování výstavby nové kapličky ve Veselici.
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Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se sdružením VESELICKÁ
KAPLIČKA, se sídlem Veselice 78, 67913 Sloup, na převod rozestavěné stavby
kapličky ve Veselici z majetku sdružení do majetku obce Vavřinec.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje výsledek inventarizace majetku obce provedené
ke dni 31.12.2008, včetně vyřazení opotřebeného majetku dle jednotlivých
vyřazovacích protokolů a jeho likvidaci nebo případný odprodej.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům Zastupitelstva obce Vavřinec
v souladu s nařízením č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení č. 337/2004 Sb. a nařízení č.
697/2004 Sb., s účinností od 1.3.2009, následující výše odměn:
Místostarosta ................................................................................7 700 Kč/měsíčně
Člen rady.......................................................................................1 300 Kč/měsíčně
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady ...............................1 060 Kč/měsíčně
Předseda osadního výboru.............................................................1 060 Kč/měsíčně
Nezařazený zastupitel.......................................................................460 Kč/měsíčně

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

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

ing. Josef Sedlák

Miloslav Novotný

místostarosta

starosta obce
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