Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib
konaného dne 1.2.2010 v 17.OO hod. v zasedací místnosti OU
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Omluveni: Jiří Dlask
Zapisovatel:

Neomluveni:

/

Petr Dlask

Program jednání:
1. Úvod
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a svojí účastí na zasedání je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
2. Kontrola zápisu ZO Nová Telib z minulé schůze
3. CZECH POINT - certifikace
4. Příprava vyhlášky o odpadech na rok 2010
5. Hospodaření obce za rok 2009 – informace
6. Kontrola FÚ – 23.2.2010, audit – 22.4.2010 – informace
7. Došlá pošta
8. Různé, diskuze, závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k odsouhlasení uvedeného programu zasedání .
Hlasování o předloženém programu : pro návrh ………………….5 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Program jednání zastupitelstva byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi :

Hlasování :

Jaroslav Zvěřina
Petr Dlask

pro návrh …………….5 členů
proti…………………. /
zdrželo se……………. /

Návrh na ověřovatele byl schválen.

-2-

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání ze dne 22.12.2009
Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
3. CZECH POINT – certifikace
Starosta informoval přítomné zastupitele o zprovoznění systému CZECH POINT a
jeho možnému využití pro všechny občany obce.
Systém umožňuje za příslušný poplatek získání výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského
rejstříku, Katastrálního úřadu, Trestního rejstříku a evidence Dopravní policie ČR.

4.

Příprava vyhlášky o odpadech na rok 2010
ZO se seznámili s rozborem konečných nákladů na likvidaci komunálních odpadů obce za rok
2009 a projednalo stanovení výše poplatku pro rok 2010.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyhlášku obce 1/2010 , ve které je stanovena
výše poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši Kč 500,- /osobu , resp. majitele
nemovitosti.
Hlasování :

pro návrh …………… 5 členů
proti ………………… /
zdrželo se …………… /

Vyhláška č. 1/2010 byla schválena.
5. Hospodaření obce za rok 2009 – informace
Přítomní zastupitelé byli seznámeni s konečnými výsledky hospodaření obce za rok 2009
a tyto výsledky vzali na vědomí.
6. Kontrola FÚ – 23.2.2010, audit – 22.4.2010 – informace
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou hospodaření obce od Finančního úřadu
a s přípravou na audit , který proběhne 22.4.2010.

- 3 7. Došlá pošta, diskuze, závěr.
- Starosta obce informoval zastupitele o dopisu od Doc. Horáka, ve kterém předkládá svoje
představy o řešení situace okolo jeho nemovitostí.
-Dále zastupitelstvo jednalo o dořešení konečného vyrovnání s posledním nájemcem hospody,
Michalou Indrákovou, se stanovením termínu 20.2.2010 .
-

Závěrem proběhla diskuze na téma – řešení systému vytápění v hospodě.
Prozatím nebyl přijat žádný závěr.

Usnesení č.1/02/2010
Ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib, které se konalo
1.2.2010

1. ZO schválilo vyhlášku č. 1/2010,
která stanovuje výše poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2010
ve výši Kč 500,-/osobu / na majitele nemovitosti

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostou obce v 19,30 hod.
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky
V Nové Telili dne 1.2.2010

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce :

