Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce V L K A N O V, konaného dne 8.12.2010 v 18.oo hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : Dle prezentační listiny.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program : 1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Změna rozpočtu č. 4
4. Návrh rozpočtu na rok 2011
5. Inventarizace majetku obce - inventární komise
6. Vyhláška - poplatky ze psů
7. Vyhláška – vodné
8. Sociální záležitosti
9. Zpráva z finanční kontroly
10. Závěr.

1) Zasedání předsedal Cihlář Stanislav, přivítal přítomné
a seznámil je s programem zasedání ZO, proti kterému nebyly vzneseny
připomínky a tudíž bylo konstatováno, že zasedání ZO se bude nadále
řídit navrženým programem.

2) Ověřovateli zápisu byly určeni p. Miroslav Hroch, p. Vendula Vodičková.
Zapisovatelkou - paní Ráslová Anna.

3) ZO schválilo všemi hlasy změnu rozpočtu č. 4

4) ZO schválilo sedmi hlasy návrh rozpočtu na rok 2011 Tento bude vyvěšen na
úřední desce od 8.12.2010 do 30.12.2010 Zárověň bude zveřejněn
na internetových stránkách obce.

5) Starostou obce byl vydán příkaz k provedení inventarizace majetku obce

k 31.12.2010 ZO byla schválena inventarizační komisi ve složení :
Předseda

Krepčíková Libuše

Členové - Cihlář Stanislav ml.
- Vodičková Vendula

6) ZO Vlkanov schválilo usnesením č. 23 „Vyhlášku č.01/2010 - poplatky ze psů
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

7) ZO Vlkanov schválilo usnesením č. 24 „Vyhlášku č.02/2010 - vodné
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

8) ZO schválilo příspěvek pro důchodce v částce 1.000,- Kč
pro děti do 6-ti let 500,- Kč
Dárkové balíčky pro jubilanty 65 let, 70 let a více.. 600,- Kč

9)ZO vzalo na vědomí výsledky finanční kontroly obecního ůřadu.

10) Starosta obce poděkoval všem zúčastněným za účast
a zasedání ukončil v 19.30hod.

Ověřil : ....................................
....................................

Zapsal : .....................................

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

