Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nových Sadech č. 4/12
Zahájení zasedání dne 20.6.2012 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů tj. Karel.Klíma starosta, Petr Frantl, Kliment Michal, Burian
Roman,Kroutilová Věra, Joch Pavel
1) Starosta (předsedající Klíma Karel)přivítal přítomné členy ZO,občany a hosty a zahájil
zasedání ZO:
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu,kterým je Petr Frantl
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky

Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrženým program jednání,požádal o jeho případné doplnění
− rozpočtové opatření č.2
− schválení závěrečného účtu obce
− odměny zaměstnancům obce
− příspěvek na opravu sportovní požární stříkačky ve výši 32.000,- Kč
− poukázka na odběr selete pro SDH do tomboly na pouť v hodnotě 2000,- Kč
− projednání a schválení prodeje pozemku p.č.: 36/8
− závěr
b) navrhl ověřovatele zápisu p.Klimenta Michala,p.Buriana Romana a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů
Pro6,proti 0,zdržel se 0
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
Vystoupení (diskuse) čl. ZO:
p. ..0.. (namítá, připomíná, navrhuje, nesouhlas.)
Vystoupení občanů obce k projednávanému bodu:
p. .. 0.. (namítá, připomíná, navrhuje)

1/ Usnesení 11/12
Zastupitelstvo počtem...6…hlasů schvaluje:
jednání ZO se bude řídit tímto programem

2/rozpočtového opatření č.2
starosta obeznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.2
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.12/12
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí

rozpočtového opatření č.2
2/schválení závěrečného účtu obce
starosta přečetl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Sady za rok
2011 spolu s výsledkem hospodaření a závěrečným účtem s výrokem bez výhrad.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.13/12
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou zprávu
3/odměny zaměstnancům obce
starosta předložil návrh o vyplacení roční odměny pí.Kolkové Miladě a pí.Klímové Věře.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.14/12
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
zastupitelstvo schvaluje vyplacení ročních odměn zaměstnanců
4/příspěvek na opravu sportovní požární stříkačky ve výši 32.000,- Kč
starosta přednesl žádost o příspěvek na opravu stříkačky
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.15/12
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
výše uvedený příspěvek na opravu stříkačky
5/ poukázka na odběr selete pro SDH do tomboly na pouť v hodnotě 2000,- Kč
starosta přednesl návrh na vydání poukázky na odběr selte ve výši 2000,- Kč
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.16/12
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
zastupitelstvo schvaluje výše uvedené vydání poukázky
6/ projednání a schválení prodeje pozemku p.č.:36/8
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na projednání na odkup pozemku p.č.: 36/8 za
cenu 500Kč/m2
Usnesení č.16a/12
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
Prodej pozemku p.č.: 36/8 o výměře 1296 m2 manželům Pavlu a Čestmíře Řezaninovým
bytem Nové Sady 75 za cenu 500 Kč/m2.
7/závěr
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 19.00 hod. ukončil.
Ověřovatelé:
Burian Roman :………………..

starosta:
Klíma Karel:………......

Kliment Michal:……………….

Vyvěšeno:................................

Sejmuto:..................................

