Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce V L K A N O V, konaného dne 10.12.2008 v 19.oo hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------Pøítomni : Dle prezentaèní listiny.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program : 1. Zahájení , ustavení ovìøovatelù a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení
3. Místní poplatky a sociální záležitosti obce
4. Návrh rozpoètu obce na rok 2009
5. Rozpoètové opatøení 3 za rok 2008
6. Rozbor odpadních vod
7. Projednání návrhu rozpoètu „Mikroreginu Svìtelsko“
8. Navrácení nemovitostí
9. Inventarizaèní komise
10. Žádost o pøezkoumání hospodaøení obce
11. 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. Fiala Josef.
Zapisovatelem paní Anna Ráslová.
2) Pøedseda kontrolního výboru provedl kontrolu usnesení z minulého
zasedání ZO. Bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly byly splnìny.
3) Na návrh pøedsedy finanèního výboru ZO schválilo pro rok 2009
stejnou výši poplatkù ze psù a vodného jako v pøedešlém roce 2008
Rovnìž pøíspìvek pro dùchodce a pro dìti do 6-ti let zùstávají ve stejné
výši. Dárkové balíèky pro jubilanty 65 let, 70 let a více.. jsou v hodnotì 600,-Kè

4) ZO odsouhlasilo návrh rozpoètu na rok 2009 Tento bude vyvìšen na
úøední desce od 11.12.2008 do 29.12.2008
5) Do 12.1.2009 bude úèetnì provedena zmìna rozpoètu za rok 2008
6) ZO projednalo a schválilo uzavøení smlouvy na rozbor odpadních vod
s firmou ENVIREX s.r.o. Chotìboø na rok 2009
7) ZO odsouhlasilo návrh rozpoètu Mikroregionu Svìtelsko .
8) ZO povìøilo starostu obce zaslat žádost na MìÚ ve Svìtlé n.S.o navrácení
pozemkù, které obec Vlkanov vlastnila pøed rokem 1949 a nyní jsou v
majetku mìsta Svìtlé n.S.
9) ZO schválilo inventarizaèní komisi ve složení :
Pøedseda

Fiala Josef

Èlenové - Cihláø Stanislav ml.
- Zmrhal Miroslav
Inventarizace bude provedena do 31.12.2008
10) ZO schválilo pøezkoumání hospodaøení obce pro rok 2009 Kontrolním
úøadem kraje Vysoèina.
11) Starosta obce pan Stanislav Cihláø podìkoval pøítomným za úèast a zasedání
ukonèil.
Ovìøil : ....................................
....................................
Zapsal : .....................................

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

