Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2012 ze
dne 19. 12. 2012
1)Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření č. 4/2012
9–0–0
- rozpočtové provizorium na r. 2013
9–0–0
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odvoz odpadů a informativní
dopis občanům
9–0–0
- příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2012
9–0-0
- vyřazení dlouhodobé pohledávky za autobusovou dopravu u obce Studenec
9–0-0
- převedení ostatních dlouhodobých pohledávek do podrozvahové evidence
9–0-0
- zaslání dopisu p. Mrázovi ohledně stavby tarasu
9–0-0
- zveřejnění záměru o prodeji pozemku p. č. 3702/12, 301/2 a podmínek prodeje
9–0-0
- souhlas s umístěním stavby rod. domu na p. č. 3414/12, p. č. 3414/2, 2036/2 ,
které jsou mimo zastavěné území obce
9–0-0
- příspěvek ve výši 2000,- Kč Oblastní charitě Třebíč na zabezpečení sociálních
služeb v r. 2013
9–0-0
- příspěvek ve výši 1000,-Kč Základní škole Mohelno na ekologické aktivity
žáků
9–0-0
- zapůjčení sálu kulturního domu pro konání zábavné show pro děti dne 5. 2.
2013
9–0–0
- výměnu oken v r. 2013 ve druhé části objektu prodejny potravin Hartvíkovice
36
9–0–0
- podání žádosti na r. 2013 z Programu obnovy venkova o dotaci na výměnu
oken v objektu ubytovny Zákoutí
9–0–0

- podání žádosti na r. 2013 o dotaci na zakoupení užitkového vozidla na svoz
bioodpadů
9–0–0
2) Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
- podat žádost o dotaci na r. 2013 na vybudování pomníku padlým v 1. světové
válce
8 pro – 1 proti – 0 zdržel se
3) Zastupitelstvo projednalo a nerozhodlo:
- žádost starosty o příspěvek na používání vlastního automobilu k služebním
účelům za r. 2012 (mimo cestovních náhrad)
7 pro – 1 proti – 1 zdržel se
O žádosti bude znovu jednáno na příštím zasedání spolu s požadavkem na
zakoupení staršího referenčního vozidla
- žádost manželů Oulehlových o prodej pozemku p. č. 3585/18 na vybudování
zahrady
4) Zastupitelstvo bere na vědomí:
- žádost o povolení k oplocení pozemku p. č. 3618/2
Rozhodnutí o povolení oplocení není v kompetenci OÚ
- provedenou kontrolu čerpání dotace z POV na výměnu oken v hasičské
zbrojnici
- provedenou kontrolu na OSSZ Třebíč ohledně placení pojistného
- informaci o podání žádosti o stavební povolení na 3. Etapu kanalizace
- informaci o nevypsání dotačního titulu z Programu rozvoje venkova
- zhotovení ručně malované mapy s dominantou obce
- vyčíslení nákladů na provoz České pošty v budově obecního úřadu
- poděkování občanů , kteří měli významné životní jubileum , za přání a
peněžitý dar od obce
- poděkování rehabilitačního stacionáře Třebíč za finanční příspěvek
- pozvání na slavnostní uvítání nového roku 1. 1. 2013 v 17. 30 hodin před
obecním úřadem
Zápis ze zasedání zastupitelstva je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
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