Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Horšice ze dne 29. 3. 2006

A/ ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti OÚ z mezidobí.
2) Zprávu o hospodaření obce v roce 2005.
3) Informaci o krocích k zajištění nového vodního zdroje pro ZŠ Horšice a b.j.
113,114,106.
4) Zprávu o dotacích na r. 2006. Obec obdrží částku do 100.000,-Kč od Mikroregionu
Přešticko na opravu cyklostezek na území obce.
5) Informaci o výskytu ptačí chřipky a přijatých opatřeních na území ČR. Zákaz volného
pohybu drobných hospodářských zvířat (drůbeže) na veřejných prostranstvích – viz.
místní vyhláška č. 3/96.
6) Zprávu o schválení částky 600.000,-Kč školskou radou ZŠ Horšice na provoz
školy v r. 2006, z rozpočtu Obce Horšice.
7) Zprávu – rozpis úkolů v obecním lese na r. 2006, od Lesů ČR.
8) Zprávu o výsledcích finančních kontrol provedených v ZŠ v r. 2005.

B/ ZO schvaluje:

Schválilo přítomných :100%.

1) Inventarizaci provedenou ke 31.12.05.

2)

Rozpočet Obce Horšice na r. 2006 .

100%

3)

Odložení schválení místní vyhlášky o odpadech.

100%

4) Pronájem haly
elektroměru.

SDH

v Újezdě

p.

Sikytové

za

3000,-Kč/rok,

vč.

převodu
100%

5) Neinv. náklady na žáka ZŠ Horšice na r. 2006 ve výši: 5.780,-Kč

100%

6) Veřejnoprávní smlouvu o provozování elektronické podatelny prostřednictvím MěÚ
Přeštice
100%
7) Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na dovybavení SDH Horšice

100%

8) Měsíční odměny zastupitelům Obce Horšice dle Nař.vlády č. 50/2006 v horní hranici
= takto:
starosta: 13998,- Kč
místostarosta:
Kč
2006
100%

předseda výboru:1.290,-Kč
11.468,-Kč
člen
ZO:
1020,s doplatkem – zpětným vyrovnáním za leden a únor

C/ ZO neschvaluje:

1) Výstavbu rekreačního sportoviště Na Kanárku v Újezdě .

D/ ZO ukládá:

1) Vyrozumět SDH Horšice písemně o výsledku jednání ZO o financování nákupu hadic
2 x „B“ a 4 x „C“, za účelem použití výhradně pro soutěže – 1 x okrskové a 1x
pohárové, neboť svoji žádost odůvodnili nevyhovujícími délkami hadic.

Termín: do příštího zasedání OZ

Zajistí: starosta obce

2) Aktualizovat připravenou místní vyhlášku o odpadech, dle novelizace zák. 185/2004

Termín: do příštího zasedání OZ

Zajistí:místostarosta

3) Vyhlásit opatření proti ptačí chřipce v místním tisku a rozhlase.

Termín: do
obce

příštího

zasedání

Zajistí: starosta

4) Připravit nájemní smlouvu na halu SDH v Újezdě čp. 11

Termín: do
zasedání

příštího
Zajistí: místostarosta

…………………………
Ing
Čepický

František

…………………………..
Janoušek.

místostarosta

Miroslav
starosta

vyvěšeno: 29. 03. 2006

sejmuto: 12. 04. 2006

Vyvěšeno: 30.3.2006

