Usnesení
ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce
Horšice 21. 4. 2008

ZO bere na vědomí:

1. Zprávu z mezidobí
2. Akci na oslavu 35 let MŠ Horšice
3. Informaci o přidělení investiční dotace na hřbitov
4. Zprávu o hospodaření DSO Štěnovice (odpadové hospodářství)

ZO schvaluje

1.

Zprávu o celoročním hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2007, vč.
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horšice za
r. 2007 s výhradou nedostatků měně závaţného charakteru, uvedených ve zprávě a
přijímá navrţená opatření.

2.

Celoroční hospodaření ZŠ a MŠ Horšice, přísp. org. za r. 2007, kdyţ hospodářský
výsledek, po odečtení ztráty z min. let, bude rozdělen takto: rezervní fond =
63.546,95 Kč a fond odměn = 10.000,- Kč

3.

Pravomoc starostovi obce p. Čepickému ke schvalování rozpočtových opatření pro
úpravy rozpočtu do částky +/- 50.000,- Kč, s povinností předloţit uvedená opatření
na nejbliţším jednání ZO.

4.

Zadání zhotovení nových pohlednic obce

5.

Částku 25.000,-Kč na financování výměnného pobytu dětí ze SRN/Fischbach

6.

Konání akce „Slajsova 55“dne 17.5.2008 a financování z rozpočtu obce

7.

Zadání oprav místních komunikací firmě Silnice Chmelíř s.r.o.

8.

Podpis smlouvy s fy In Solidum, s.r. o.“O poradenské činnosti pro rozvoj obce a
získání dotací“.

9.

Proplacení faktur KAV St. Plzenec z rozpočtu Obce Horšice za odběr vody p.
Řeţábka H 35, do doby uzavření smlouvy o věcném břemenu (vodovod Horšice)

ZO neschvaluje:

1. Ţádost p. Beštové rad.10, O pronájmu nebyt.. prostor v na OÚ: vráceno k upřesnění
2. Ţádost č.j. 31/08-2, manţ. Linhartových – Ú 3 :Obec Horšice není kompetentní

rozhodnout

ZO ukládá:

1. Oslovit fy Bělohlávek, na opravu střechy OÚ po vichřici Emma
2. Kontaktovat JUDr Ţiţku – věcná břemena/vodovod – vypracování smluv

3. Oslovit projektové firmy – zpracování územního plánu obce Horšice
všechny 3 body zajistí:

......................................
....
Ing,František Janoušek
místostarosta

Vyvěšeno: 24.4.2008
Sejmuto:

10.5.2008

M. Čepický, starosta obce

.........................................
Miroslav Čepický
starosta

Vyvěšeno: 24.4.2008

