VfQ~i~i"
usnesenízs zé!..~edání zastlb1mt~SDl~ obs,e OJp.dr~tjce dne
20.12.2013.

U snesení

Č.

1::

Program jednání byl přítomnými
Usnesení

2:
Ověřovatelé
zápisu ze zasedání
zapisovatele p. Miloše Zámečníka

zastupíteli schválen.

Č.

paní Marie Vrchová a pan Miroslav Sedlák
- byli schváleni.

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce souhlasí se složením inventarizační
~a,.jetku obce vč, prodejny potravin LUNA.

Usnesení
., "

č,

včetně

komise a s termíny inventarizace

4:

Zastupitelstvo obce schvaluje Srrěnici pro inventarizaci majetku obce
k jejich zabczpeení'za-rok 2013.

\Č.

Plánu inventur,

Usnesení Č. 5:
.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozprřtové opaření č.3/20 13 a ZrrIDU rozpočtu na rok 2013
~!trěurelení pravomoci starostovi ke schválení zrrěi v rozpeču obce v jřípacě zrrěn na strarě jříjrrů
výdaj, s následným projednáním a jředkřením informace o zrrěnách na nejblíšm veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
č
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Usnesení Č. 6:
.Zastupitelstvo obce schvaluje Rozprčet obce Ondratice na rok 2014 '\Četrě poplatlů za KO a
poplatlůze psídle-Ož.V obceč 2/2012 a 4/2010.
Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo otlce souhlasí s proplacením zbytku 8-mi drůdovolené
pokud toto rozhodnutí nebude v kolizi s legislativouČR.

z roku 2012 pro starostu,

Usnesení Č. 8.:
.Zastupitelstvo obce souhlasí s motivaním jřísjěvkem oharůn na zpracování dokumentace
jřípojek ke splrškové kanalizaci v obci ve v)Siá 1000,- &/1, s podmínkou jřipojení se ve
zkišební doběprovozutDv a odsouhlasení valnou hromadou Svazku obcí Brodek'Ondratice.
.
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Usnesení .Č,. 9.:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypoxězení Smlouvyč. 53 ze dne 25.10.20110 nakládání s
biologocky rozkžitelným odpadem se společností RESPONO a.s. V)SKOV stňnností od
.1.4.2014 a zakoupení vlastních nádob na bioodpad pro svoz do obecního velkoobjemového
odvozového kontejneru a likvidaci biologicky rozkřitelného odpadu, v souladu se zákonem o
odpadech.
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Zapisovatel:

Miloš Zámečník

V Ondraticích dne:

20.12.2013

Podpisy zápisu a výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ondratice dne
20.12.2013:
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Miroslav Sedlák
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Miloš Zámečník - místostarosta

Zápisprůběhu

jednání je k nahlédnutí
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na OÚ Ondratice, Ondratice 15.

