Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce V L K A N O V, konaného dne 17.3.2010 v 18.oo hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------Pøítomni : Dle prezentaèní listiny.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program : 1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu.
3. Kontrola usnesení.
4. Volba pøedsedy kontrolního výboru
5. Výsledky inventury za rok 2009
6. Projednání a schválení ÚP
7. Rozpoètový výhled 2010 - 2013
8. Projednání dodavatele stavby pro úpravu návsi
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.
2) Ovìøovateli zápisu byly schváleni p. Stanislav Cihláø ml., p. Miroslav Zmrhal
Zapisovatelem paní Ráslová Anna.
3)Usnesení z minulého zasedání bylo splnìno.
4) ZO odsouhlasilo, že bude pøi svém jednání postupovat v souladu s dosavadním
jednacím øádem zastupitelstva. Na základì ustanovení § 84 odst.2 písmena o, a § 117
odstavce 2 zákona o obcích, starosta vyzval èleny návrhové komise (totožní
s ustavujícím zasedáním ZO) k podáním návrhu na pøedsedu kontrolního výboru.
Návrh komise – Krepèíková Libuše
Krepèíková Libuše zvolena tøemi hlasy, za pøedsedu kontrolního výboru od
1.4.2010

Zároveò do kontrolního výboru byl návrhovou komisí navržen a ètyømi hlasy zvolen
pan Miroslav Hroch, jako èlen kontrolního výboru.
5) Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí výsledky inventury za rok 2009
6) ZO usnesením èíslo 01/2010 projednalo a schválilo Územní plán obce Vlkanov.
7) ZO usnesením èíslo 02/2010 projednalo a schválilo rozpoètový výhled
na roky 2010 - 2013
8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo usnesením 03/2010 dodavatele stavby
- úprava návsi - firmu TOST .cz, s.r.o. Ledeè nad Sázavou. S touto firmou bude
uzavøena smlouva o dílo.
9) Dne 15.3.2010 zemøel èlen zastupitelstva obce a pøedseda kontrolního výboru
pan Josef

F i a l a . Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu od 1.3.2010

tyto funkce již nevykonával.
12) Starosta obce podìkoval všem zùèastnìným za úèast a zasedání ukonèil.

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

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

