VÝPIS Z USNESENÍ
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Pohoří
dne 12. května 2011

Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
4/1
a)
program jednání, členy návrhové komise
b)
ověřovatele zápisu
4/2
úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 1 – 18 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
4/3
závěrečný účet obce Pohoří za rok 2010 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2010 vypracovanou kontrolory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celoroční
hospodaření obce bylo schváleno s výhradou
4/4
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pohoří spočívající v tom, že členům zastupitelstva nebyla
krácena měsíční odměna v návaznosti na délku skutečného výkonu funkce
4/5
nový jednací řád s tím, že na straně č. 3 tohoto jednacího řádu bude uvedeno místo „město“
„obec“
4/6
záměr směny pozemků parc. č. 953/2 a 943/1 o cca stejné výměře
4/7
nákup pozemků od paní Šrámkové parc. ř. 295 a 296 o celkové výměře 365 m2 za cenu 150
Kč/m2. Celkově se tedy jedná o částku Kč 54 750,-4/8
uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu části přenesené působnosti obce od
Města Dobrušky
4/9
delegování pana Krafky na valnou hromadu společnosti VAK, a. s., která se koná dne 1. 6.
2011

4/10
a)
uzavírání břemenných smluv a povolování staveb Radou Obce Pohoří
d)
osvětlení přechodů v maximální výši Kč 85 000,-- a pověřuje dalším jednáním Radu Obce
Pohoří
e)
nákup nové plachty na PKS ve výši cca Kč 60 000,-f)
pořízení zametacího stroje prostřednictvím firmy CTS Praha
h)
Zastupitelstvo schváluje záměr směny nebo prodeje pozemků parc. č. 773/9 a 773/15 –
Mišákovi
i)
delegáta do Školské rady místní ZŠ pana Ing. Krejčíka

Zastupitelstvo Obce Pohoří bere na vědomí:
4/10
b)
informace ohledně oslav
c)
informace o stavu, rozpočtu a možných variantách odvodnění komunikace u rodinného domu
Světlíkových č. p. 228 a následnou pracovní schůzku
g)
přistoupení naší obce do tohoto sdružení

…..............................................
starosta obce: Zdeněk Krafka

….......................................................
místostarosta obce: Ing. Vít Jurásek

