ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 22.2.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 43/13
Program :
1) Zahájení
2) Došlá korespondence
3) Vyhláška č. 1/2013
4) Vyhláška č.2/2013
5) Smlouva s KÚ Plzeňského kraje o dopravní obslužnosti
6) SDH
7) Odpady
8) Inventarizace majetku
9) Různé
10) Diskuze
11) Usnesení
12) Závěr
Jednání :
1) Veřejné zasedání zahájil starosta J. Kaigl, který přivítal všechny přítomné a přednesl
program jednání. Nikdo neměl námitek, program byl schválen jednomyslně. Jako
ověřovatelé zápisu byli zvoleni Václav Krištof a Josef Traxmandl
2) Došlá korespondence – starosta seznámil přítomné s došlou korespondencí od
29.12.2012 do 22.2.2013
3) OZ schválilo vyhlášku č.1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hlohovčice.
4) OZ schválilo vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku ze psů
5) Starosta přednesl návrh smlouvy s KÚ PK o dopravní obslužnosti a výši příspěvku
Obce Hlohovčice na rok 2013. OZ smlouvu jednomyslně schválilo.
6) SDH - starosta zajistí ve spolupráci s SDH provedení STK u požárního vozidla
7) Odpady – starosta zajistí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
- OZ schválilo vybudování stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
8) Inventarizace majetku – starosta seznámil přítomné s provedenou inventarizací
majetku Obce Hlohovčice k 31.12.2012. Inventarizace byla jednomyslně schválena.
9) Různé :
-

byly projednány a schváleny veškeré pohledávky splatné nejpozději
k 31.12.2012

-

v pokladní knize – příjmy účtovány při výběru v den příjmu do pokladny,
mzdy ve výplatním termínu, ostatní výdaje poslední den v měsíci

na návrh starosty se od 1.2.2013 zvyšuje hodinová mzda pro J. Krištofa o
20,- Kč a od 1.4. 2013 se přiznává účetní obce paní Hankové osobní
ohodnocení
10) Diskuze – v diskuzi se hovořilo o zajištění brigády na úpravy hrází u obecních rybníků
11) Usnesení - s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
12) Závěr – Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil
-

Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 22.2.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. vyhlášku č.1 / 2013 - jednomyslně
2. vyhlášku č. 2 / 2013 – jednomyslně
3. smlouvu s KÚ PK o příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2013 jednomyslně
4. provedení STK u požárního vozidla – jednomyslně
5.

vybudování stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad – jednomyslně

6. inventarizaci majetku obce Hlohovčice k 31.12.2012 – jednomyslně
7. veškeré pohledávky splatné nejpozději k 31.12.2012– jednomyslně
8. účtování – v pokladní knize příjmy účtovány při výběru v den příjmu do pokladny,
mzdy ve výplatním termínu, ostatní výdaje poslední den v měsíci – jednomyslně
9. zvýšení hodinové mzdy od 1.2.2013 pro pracovníka údržby o 20,- Kč a přiznání
osobního ohodnocení pro účetní obce - jednomyslně
Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Václava Krištofa a Josefa Traxmandla

Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl……………………………………………………………………………

