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C

B1. ROZPOCET2007
podklady pro návrh rozpoctu byly clenum zastupitelstva zaslány .
Starosta obce upozornil cleny zastupitelstva obce na potíže pri sestavování a schválení
rozpoctu obce, zejména v souvislosti s naplnením podmínek poskytnutí státních dotací na
realizované a probíhající stavby.
HÚOpodal bližší vysvetlení k vybraným položkám rozpoctu.
zastupitelé na základe výpisu vybraných hlavních akcí volili priority k realizaci v roce 2007

Základní škola

Dl!mpro, seniory
NAMESTI
hrište

-naplneni požadavku Zš-vybavení PC 4
-úprava okoli 4
- 3 etapa -dokoncení (schody kostel , chodníky) 7
-fotbalové -podíl na príprave realizace výstavby kabin, šaten 6

HÚOa starosta obce jsou povereni zapracovánim stanovených priorit investicních akcí do
rozpoctu na rok 2007
Upravený rozpocet bude v terminu 15 dnu pred jednáním ZOzverejnen.
Na následujícím jednáni ZO 8. 2. se predpokládá jeho schválení s prípadnými zmenami.
Navrhovanávýše rozpoctu , predložená k datu jednání Z011.1. ciní 9.962 tis. Kc

B1 B Rozpoctové opatren'
ZO bere na vedomí zápis z prvního jednání kontrolního a financního výboru ze dne 8.1.2007.
PredsedouFYse dle zákona o obcích ustanovuje pan Ing. LeošBláha a predsedou financního
výboru pan Karel Celeda
ZO schvaluje rozpoctové opatrení c. 6 v souvislosti s cerpáním limitu dotací ze státního
rozpoctu v souvislostí s akcí ..Regulacedopravy a parkování " ve výši 4.194 tis.Kc,
v souvislosti s cerpáním dotace ze státního rozpoctu na dokoncení domova pro seniory ve výši
189,5 tis. Kc a s príjmem dotace z rozpoctu kraje pro potreby lesního hospodárství ve výši 68,2
tis.Kc
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za schvalujepo doporucenífinancníhovýborurozpoctováopatreni
c. 7 a 8, která bylaprovedenav souladuse zákonemc. 250/200Sb., par.
16,odst. 4. Jednáse o následujícityto zmeny:

PRÍJMY

VÝDAJE

HLASOVÁNí pro Všichni

82 územni plán
podklady vztahujíci se k príprave ÚPOa schváleného zadání baly clenu ZOposkytuty.
Ze strany clenu ZOnení k dnešnímu datu dán jiný, než dosud známý podnet.
Zpracovatel ÚPObude s tímto záverem seznámen.
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oara2raf oázev oara2rafu zmena rozooctu

Danové oríimv celkem -200900,0

2119 TEŽBA KAMENE -1 500,0

3392 KULTURA (lavickv, pronáimv ...) -5 000,0

3632 POHREBNICTVÍ 14 000,0

3722 ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 30 000,0

3745 PÉCE O VZHLED OBCÍ A VERZELEN 715 000,0

6171 CINNOST MÍsTNÍ sPRÁVY -200000,0

PRÍJMY CELKEM 351 600

para2.raf název oara2rafu zmeoa rozooctu

3113 zÁKLADNÍ ŠKOLA -200 000,0

3314 KNllIOVNA 5 000,0

3315 PAMÁTNÍK J.H. 20 000,0

3392 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 20 000,0

3429 ZÁJMOVÁ CINNOST A REKREACE 7 000,0

3511 VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ PÉCE 80 000,0

3612 BYTOVÉ HOSPODÁRSTVÍ -300 000,0
VYSTAVBA A UDRZBA MlSTNICH

3633 INŽENÝRSKÝCH sÍTÍ -340 000,0

3722 SBER A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU 175 000,0
" "'

PÉCE O VZHLED OBCÍ A VEREJNOU ZELEN3745 27 000,0

5512 POžÁRNÍ OCHRANA -DOBROVOLNÁ CÁST -20000,0

6171 CINNOST MÍsTNÍ sPRÁVY 280 000,0

-246 000.0
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Obec v roce 2006 dotovala z rozpoctu náklady na svoz odpadu cástkou cca 375 tis Kc .
( jedná se o náklady nad rámec prijmu od obyvatel obce)
ZOse shoc!~ v názoru uzavrít dodatek smluvy s provozovatelem v oblasti separátu s omezením
poctu sberu, s cílem snížení nákladu. Predpokládané snížení nákladu ciní cca 30 tis.Kc.
Lzevšak konstatovat, že pro roky následující bude nutno prehodnotit ceny za svoz a likvidaci
odpadu
Hlasování pro všichni

B4 Plán kulturních akcí 2007
Plán akcí bude vydán nejpozdeji do 15. 2.
TJ sokol podal návrh na porádání letních parketu od pol. cervna do pol. cervence na letním
amfiteátru -ve stylu country.
Nebude se jednat o hlukove ojedinelé a masové akce.

C Ruzné
C1. Návrhp. Hanzlíkapoveritstarostu obce rešit pri rekultivaciskládkylikvidaciodpadudríve

vzniklýchna území obce (Modrý kríž, Pivovar )
Starosta obce: ano
_, II « )'2.'11,1 ( I adu

linka c.600570 . ZOnemá námitek proti návrhu presunu odjezdu linky o víkendu ( v sobotu
nove 18.30 z HB do DM, v nedeli 9.20 zrušen a zachován v nedeli odjezd v 12.10 z D. mesta
do HB)
( zmena nemá vliv na zvýšení fin. prispevku na provoz linky )

C3. Verejné osvetleni
Donávrhu na obnovu ci rozšírení VO : osvetlení smerem od obce na farmu Podhradí, pod
hradem od Hanzlikovýchk Bistru. zrušení svetla na ver. WC

USNESENí
Body jednáni obecního zastupitelstva
I~l zpoétové ClI)i',trem

rci' .00'"
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HLASOVÁNí: pro všichni
ZAPSALI p. Horký,
OVERILI p. Hulka,p. Prokš
ZavecnousprávnostzverejnenéhozápisuzodpovídáIng.LadislavHorký
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