Zápis č. Il2009

Usnesení č. tl2oo9

z veřejného zasedání zastupitelsWa obce B|atec konaného dne 9.3.2009

1' Zastupite|stvo obce tímto usnesením bere
a)
b)
c)
d)
e)
f)

na vědomí:

zprávuo hospodaření obce B|atec k 28'02.2009 a k datu,
informaci o výzvě integrovaného operačníhoprogramu k zavádění ICT v územníveřejné správě (CzechPoint),
informace o činnosti obecní policie na územíobce B|atec,
informaci k divade|ním představením v oD - březen 2009,
sp|nění úko|ůz usnesení 5pa09 a 612008,
bezúp|atný převod 5 ks zásahoých oděvů pro SDH do v|astniďví obce,

2. Zastupitelstvo obce tímto usnesením schvaluje:
a) rozpočet obce B|atec na rok 2009 v předneseném znění bez ýhrad - viz pří|oha,
b) žádost o povolení provozování vodovodní sÍtě a přivaděče pitné vody podanou Krajskému úřadu o|omouckého kraje,

c) uzavření sm|ouvy na provozovánívodovodní sítě a přivaděče pitné vody se spo|ečnostíHrnčíř,
d) obecně závaznou vyh|ášku č, Il2009 o stanovení systému shromaždbvání, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadem na
územíobceB|atec,
e) obecně závaznou vyh|ášku č' 2lz009 o místnímpoplatku za ?rovoz systému shromaždbvání,

o

s)
h)

j)
k)
|)

m)

n)

o)

sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů,
pod m ín ky Rozhod n utí o poslqrtn utí dotace (Czech Poi nt),
provedenía ýs|edky inventur majetku obce B|atec za rok 2008,
zadání ýběrového řÍzenína dodavatele sítí,,Unádražť spo|ečnosti BM asistent

s'r'o. olo-

mouc/

provedení auditu hospodaření obce za rok 2008 auditorem Ing' Rašnerem,
příspěvek hokejovému ýmu De|fíni B|atec ve výši 3 tis. Kč formou úhrady faktur za nájem |edové p|ochy,
stavbu vedení 110 kV přes vodovodní přivaděč - bez námítek.
úpravu odměn č|enůmzastupitelstva obce od 1'1.2009 v sou|adu s právníúpravou,
návratnou bezúročnou finančnípůjčkuve ýši 50 tis. Kč pro o.s' OPRV Ve|hý Týnec na financování projektu,,RAZEM-SPOLU..
zřízeníjednotky dobrovo|ných hasičův Blatci s účinnostíod 1.1'2009'

3. Zastupitelstvo obce tímto usnesením pověřuje:

a)

starostu obce podepsat žádost o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (CzechPoint),

Hlasování:

pro

7

Usneseníby|o schvá|eno

zdržel se

7

0

h|asy přítomných č|enůZo'

proti 0

