Zápis ze schůze OZ ze dne 27.12.2006
Přítomni:
Černý, Zmátlík, Laloušek, Šimerková, Stryal, Pacáková, Mazura, Pacák
Omluveni:
Fanta
Kontrola zápisu:
Černý, Šimerková
Program:
Zahájení:
- schválení rozpočtu 2006
- schválení rozpočtu rok 2007
- schválení poplatků za odvoz odpadů
- diskuse
Po zahájení starosta seznámil občany se základními položkami v rozpočtu 2006.
a) Rozpočet 2006:
hlavní příjmy:
- daň z příjmu fyzických osob
- daň z příjmu podnikatele
- daň z příjmu za kapitálové výnosy
- daň z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitosti
- poplatek ze psů
- pronájem pozemků
- pronájem nebytových prostor
- sběr a svoz komunálních odpadů
příjmy celkem
hlavní výdaje:
- školy
- školky
- školní jídelna
- tělovýchovná činnost
- veřejné osvětlení
- nebezpečné odpady
- popelnice
- péče o vzhled obce
- požární ochrana
- výdaje zastupitele
- volby do parlamentu
- volby do zastupitelstva
- činnost místní správy

300 000,-42 279,-20 000,-360 000,-580 000,-342 000,-1 830,-37 000,-3 600,-90 000,-1 883 915,-62 000,-22 500,-6 400,-125 000,-118 000,-10 500,-147 000,-129 000,-26 000,-227 000,-7 300,-5 100,-390 000,--

Tyto údaje jsou stav ke konci listopadu roku 2006.
b) Starosta předvedl návrh rozpočtu na rok 2007.
Rozpočet je přiložen k zápisu. Byl schválen s těmito úpravami.
1)
opravy silnic
návrh 800 000,-bude upřesněno až po schválení
smlouvy s příslušnou;. rozdíl v částce se projeví ve finančních úvěrových
operacích
2)
snížena příjmová částka na odvoz popelnic pro samostatně žijící důchodce z Kč1
000,-- na Kč 600,-c) Poplatky za odvoz odpadů pro rok 2007 jsou stanoveny pro občany obce následovně:
- roční poplatek za odvoz popelnic činí Kč 1 000,-- za jednu popelnici
- pytle o objemu 110 litrů je možné zakoupit na OÚ za Kč 45,-- pro samostatně žijící občany obce v důchodovém věku se snižuje částka na jednu
popelnici na Kč 600,-- veškeré údaje o odvozu odpadů a o odpadcích budou vyvěšeny jako doložka vyhlášky
o odpadech
d) Diskuse:
 Karel Pacák – vyklizení vraků vozidel u okálů
- projedná a zařídí starosta obce
 Novotný – parkování kamionů na návsi (na místní kanalizaci)
- projedná a zařídí starosta obce
 OZ souhlasí s darováním části pozemků silnic dle darovacích smluv k podpisu
H8/111/2006/H1
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy – starosta zjistí podrobnosti a seznámí s nimi
zastupitelstvo
Usnesení:
OZ souhlasí – 8 hlasy s rozpočtem na rok 2007
8 hlasy s poplatky za odvoz odpadů
8 hlasy s darováním pozemků

Kontrola zápisu

Zapsal: Zmátlík
starosta

