Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce V L K A N O V, konaného dne 12.1.2008 v 18.oo hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------Pøítomni : Dle prezentaèní listiny.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program : 1. Zahájení , ustavení ovìøovatelù a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Projednání a schválení závìreèného úètu
a výsledky kontrol za rok 2007
4. Výsledky inventury
5. Obìh úèetních dokladù na rok 2008
6. Územní plán.
7. Smlouva o vypracování územního plánu
8. Dodatek ke smlouvì odborného lesního hospodáøe
9. Rùzné
10. Závìr
1) Zasedání pøedsedal Cihláø Stanislav, pøivítal pøítomné
a seznámil je s programem zasedání ZO, proti kterému nebyly vzneseny
pøipomínky a tudíž bylo konstatováno, že zasedání ZO se bude nadále
øídit navrženým programem.
Ovìøovateli zápisu byli schváleni p. Zmrhal Miroslav, p. Cihláø Stanislav ml.
Zapisovatelem paní Anna Ráslová.
2) Pøedseda kontrolního výboru pan Fiala Josef provedl kontrolu z minulého
usnesení. Zkonstatoval, že úkoly z minulého zasedání byly splnìny.
3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závìreèný úèet obce za rok 2007
a výsledky kontrol za tentýž rok. Závìreèný úèet obce byl vyvìšen od 3.1.2008
po dobu 20-ti dnù na úøední desce.
4) Pøedseda inventarizaèní komise pan Fiala Josef seznámil OZ s výsledky fyzické

inventury k 31.12.2007

Bylo konstatováno, že fyzický stav je shodný se stavem

úèetním. OZ s tímto výsledkem souhlasí.
5) OZ projednalo rozpoètový výhled (podle novely zákona 557/2004),
pro rok 2008, 2009, 2010.
Dále projednalo a schválilo „Obìh úèetních dokladù obce Vlkanov „ pro rok 2008
6) OZ schválilo usnesením èíslo 01/2008 poøízení územního plánu pro obec
Vlkanov.
7) OZ schválilo usnesením èíslo 02/2008 uzavøít smlouvu na poøízení územního
plánu s firmou „ DRUPOS–PROJEKT v.o.s. „ Havlíèkùv Brod
8) OZ projednalo a schválilo dodatek ke smlouvì o výkonu funkce odborného
lesního hospodáøe pana Františka Ptáèníka. Bod 4 se mìní. Odmìna èiní 60.000,Platba ètvrtletnì dle zaslané faktury. Platnost od 1.1.2008
9)OZ projednalo a schválilo zakoupení dálnièní známky z benefit bodu O2.
OZ projednalo a schválilo uzavøení smlouvy o dílo è.Z578 s firmou TOST. Cz
Na úpravu veøejného prostranství.
10) Starosta obce pan Stanislav Cihláø podìkoval pøítomným za úèast a zasedání
ukonèil.

Ovìøil : ....................................
....................................
Zapsal : .....................................

starosta obce : ..............................

