Obec Nová Telib
Z Á P I S
z veřejné schůze občanů a zastupitelů obce Nová Telib, která se
konala dne 19.2.2010 od 18.OO hod. v sále Společenského domu
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Omluveni:

Jiří Křovina, Jaroslav Zvěřina, Jiří Dlask , Libor Poupa,
Petr Kryštofek

Neomluveni : /

Zapisovatel:

Petr Dlask

Program jednání:
1. Úvod
2. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2010
3. Pracoviště CZECH POINT
4. Hospodaření obce za rok 2009
5. Rozpočet na rok 2010 (stavy účtů)
6. Dodatek smlouvy úvěru ze dne 20 .12.2006
7. Dotační tituly 2009 – 2010
8. Různé, diskuze
9. Závěr
1. Úvod
Veřejnou schůzi zahájil starosta přivítáním přítomných občanů .
Protože, nikdo z přítomných nepřednesl, na vyzvu starosty, doplňující návrh k programu ,
který byl uveden na písemných pozvánkách, byl program veřejné schůze schválen
2. Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2009
Starosta obce seznámil občany s podmínkami odvozu komunálního odpadu a s důvody pro
stanovení částky Kč 500,- na osobu a rok, pro rok 20010
Dále byla občanům podána informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven a umístěn na obvyklé místo. Termín bude včas oznámen.
3. Pracoviště CZECH POINT
Starosta obce informoval přítomné vyčerpávajícím způsobem o zprovoznění systému
CZECH POINT, které umožňuje všem občanům, pořízení výpisů z Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku, Trestního rejstříku, Katastrálního úřadu a výpisu z evidence ¨
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Dopravní policie. Tento systém je k dispozici občanům na Obecním úřadu .
4. Hospodaření obce za rok 2009
Starosta obce podrobně informoval přítomné občany o příjmech a výdajích obce v roce
2009 a i o konečném výsledku hospodaření . Obec skončila v roce 2009 s přebytkovým
výsledkem hospodaření.
5. Rozpočet obce na rok 2010, stavy bankovních účtů
Starosta obce seznámil přítomné občany s rozpočtem obce pro rok 2010
se stavem jednotlivých bankovních účtů obce.
6. Dodatek ke smlouvě o úvěru za dne 20.12.2006
Starosta informoval přítomné občany o uzavření nového dodatku k úvěrové smlouvě
uzavřené 20.12.2006.
7. Dotační tituly
Starosta podal přítomným občanům informaci o aktivitách obce v žádostech na získání
dotací pro veřejně prospěšné akce, které však zůstávají od nadřízených institucí nevyslyšeny.
8. V diskuzi byly podány informace o opravách poškozených hydrantů, zimní údržbě silnic,
zacházení s odpadními vodami a o jednorázovém přistavení velkoobjemového kontejneru, na
odvoz odpadu.

Zapisovatel : ………………………….

Starosta: ………………………………

