Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Koněšín dne 10. prosince 2008

Začátek:

18.00 hodin

Přítomni: p. Žáková, p. eumann, ing. Musil p.
Omluvení: p. Široká
Hosté: p. Zdeňka Šibůrková

1. Zastupitelstvo
• zprávu
• zprávu
• zprávu
• zprávu
• zprávu

Ukončení:

18.45 hodin

ováčková, p. Králík, p. Sklenář

obce projednalo a vzalo na vědomí:
o činnosti obce,
o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva,
z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2008,
kontrolního výboru za období září 2007 až říjen 2008,
finančního výboru za období září 2007 až říjen 2008.

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• rozpočtový výhled na roky 2011, 2012 a 2013,
• úpravu rozpočtu obce č. 4,
• rozpočet obce na rok 2009,
• náklady na svoz komunálního odpadu v obci Koněšín a nadále zůstává sazba
300,-- Kč/roklosoba s trvalým pobytem v obci a 400,-- Kč/rok pro majitele
rekreačního objektu,
• mimořádnou odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Koněšín Mgr. Jitku Rychlou dle
Zákoníku práce č. 26212006 Sb., a Nařízením vlády č. 56412006 ze dne 6. 12.
2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, za rozsáhlou nabídku v oblasti mimoškolních
aktivit pro žáky, za reprezentaci školy na veřejnosti, za přípravu školního
vzdělávacího programu ve výši 12.000,-- Kč. Odměna bude vyúčtována
v měsíci prosinci 2008, tj. vyplacena v lednu 2009,
• mimořádnou odměnu pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích (VPP)
ve výši 500,-- Kč. Odměna bude vyplacena paní Marie Potůčkové a slečně
Anetě Konečné,
• zadání územního plánu obce Koněšín,
• určenou zastupitelku, Hanu Žákovou, která bude spolupracovat
s pořizovatelem při projednávání územního plánu (viz. apř. § 47 odst. (1) a
odst. (4), 49 odst. (1) a § 53 odst. (1) stavebního zákona).

3. Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostku obce úpravami rozpočtu obce, dle nařízené legislativy. Následně budou
úpravy rozpočtu projednány na zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6 pro nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Přítornno bylo 6 členů obecního zastupitelstva Koněšín.

Stanislav eumann
zástupce starostky

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. prosince 2008
ejmuto z úředni desky dne:

Hana Žáková
starostka obce

