Usnesení č. 16 ze dne 14. února 2008
Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva obce Újezd konaného dne 14. února 2008 v 17 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Újezdě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Újezd:
1. schválilo:
1.1. Program 16. zasedání zastupitelstva obce
1.2. Vyplácení příspěvku při úmrtí občana s trvalým pobytem v obci Újezd vyřizovateli
pohřbu dle data pohřbu ve výši 5.000 Kč s účinností od 1.1.2008 dle podmínek
stanovených ve vnitřní směrnici obce
1.3. Rozpočet obce Újezd na rok 2008 a to schodkový
1.4. Aktualizaci dokumentu Programu obnovy venkova
1.5. Opravu místní komunikace úsek I „u Kašového“ za 1.950.000 Kč.
1.6. Dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva a
člena výboru ve výši 1.280 Kč měsíčně s platností 1.2.2008.
1.7. Nákup televizoru ve výši 2.900 Kč jako první cenu do tomboly na obecním plese

2. vzalo na vědomí
2.1. Zprávu starostky SDH Újezd p. Novotné o hospodaření za rok 2007 a plánovaných
akcích pro letošní rok
2.2. Zprávu předsedy TJ Sokol p. Vlka o hospodaření za rok 2007
2.3. Kladný hospodářský výsledek základní školy a mateřské školy Újezd, příspěvkové
organizace ve výši 103 193 Kč a převedení zlepšeného hospodářského výsledku do
rezervního fondu ve výši 82 554 Kč a do fondu odměn ve výši 20 639 Kč
2.4. Použití ušetřených finančních prostředků ve výši 82 554 Kč na nákup nových
stavitelných lavic
2.5. Informaci starosty o nákupu kanalizačních jímek od firmy MODOS s.r.o. Olomouc
pro občany, kteří se budou napojovat na kanalizaci v obci. Jímky budou občanům
přefakturovány.
2.6. Zajištění občerstvení na obecním plese panem Tomášem Capkou z pivnice
2.7. Informaci starosty o vybudování nové el. přípojky na místní hřiště

3. ukládá
3.1. Starostovi zajistit nákup televizoru do tomboly na obecní ples. Termín: 25.2.2008

Zastupitelstvo obce usnesení 16. zasedání zastupitelstva schválilo.
Hlasování:
11 pro,
0 proti,
0 zdržel se
Starosta ukončil zasedání ve 19 hod.
Zapsala: Chabičovská

Ověřovatelé zápisu:
Petra Ullmannová
Radomír Krpec

Petr Přichystal
starosta

