Zápis

z jednáníZastupite|stvaobce ze dne 14.6.2001
PřÍtomno:5 ělenůZo - VladimírČervený,
Miloslav Dloúý' Pavel Macela, ZderlkaRambousková,Ing.Miro.
slavZima
omluven:Jří Boháč
Neomluven:DrobílekJindřich
Náwh programuzasedání:
1. Schvďenípřevzetídaru- pozemkuč.parc.299/57
2. SchváIeníprodejeakciíČeské
spořitelnya.s.
3' Schválenícenyza vodupo dobuzlošebníhoprovozu
4. Schváleníýstavby prodejnypotravin
5. SchváIenínawácenípůjček
6. Schváleníminimální ěástky v inventuře
7. Diskuse
8' Usnesení
9' Závěr
zápisu:Pavel Macela, Zderka Rambousková
Náwh ověřo.'oa1g]fi
NawŽenýověřovatelzápisu a programzasedění
byl odsouhlasenvšemipřítomnýmizastupiteli'
l.

Schválenípřevzetídaru- pozemkuč.parc.299/57
Paní Krumhaazlová nabízíobci jako dar cesfu č. par:c.299/57 o ýměře 75 m2 za úhraduniíkladů
převod,darovacídaň)
s vypořádánímdaruspojených(zaměření,
Hlasování:5 hlasůoro

2. SchváleníprodejeakciíČeské
spořitelnya.s.
Erste Banh der oesterreichischerSparkassenAG nabízíodkupkmenovychakcií České
spořitelnya.s.,které
byly na obce převedenyv riímcipivatizace. Minimální cenaza jednu akcii je I22,- Kč.obec vlastní200 ku.
sůa}icií.
Starostadává hlasovato prodeji200 kusůakciíČeské
spořitelnya.s.za minimálnícenu I22,-Kčza akcíi'
Hlasoviíní:
5 hlasůpro
provozu
3. SchválenícerLyza vodu po dobuzkušebního
'' .

provozuúpravnyvody dochríaelóztechnických důvodů
Po dobu zkušebního
k dodávcevody, která plně neodpovídalanonně a její dodávkanebyla plynulá. Starostaobce nawhujetuto skutečnost
zohlednitdo ceny
vody za obdobíod l.1'2000 do doby převzetiprovozu Severočeslgimi
vodovodya kanalizacemiTeplice,nejdéIevšakdo 3I.7.2001.Cenavody zatotoobdobíienawŽenana částku15"-Kč/m3.
Hlasoviíní:
6 hlasůpro
4. Schváleníýstavby prodejnypotravin
projektovédoku.
Na ziákladěschválenéhozáměruvybudovatprodejnupotravin bylo zadano vypracoviíní
posudlry.V současné
mentaces příslušnými
dobělze zahájitstavebnířízeník povolenístavby.
Starostadává hlasovato schválenípostavitnovouprodejnupotravin.
Hlasování:5 hlasůpro
5. Schválenínavrácenípůjček
V době výstavby veřejnévodovodnísítěbyly někteými oběany obci posky"nruty
půjčkT'kteréumožrily
vybudoviírrí
Půjčená
částka
mohla
řadu.
být
občanoví
bud'
odečtena
z
ceny
spoťebované
vody' nebo
rychlejší
po uplyrutídvou let navrácenav hotovosti'
penězv hotovosti.
Starostadává hlasovato schválenívrácenívypůjčených
Hlasování:
5 hlasůpro

6,

Schválení minimální částl7 v inventuře
starosta nawhuje schválit minimální hodnotu majetku" zapisovanéhodo inventunríknihy, na výši 1.000,. Kč.
NiŽšíhodnoý majetku by se do inventunríknihy nezapisovaly.
Hlasovifurí:5 hlasůpro

7. Diskuse
V diskusi nevystoupil žádnýzastapite|.
8. Usnesení:
Zastupitelstvoobce schvaluje
převzetídaru . komunikaceč'parc.299157o vyměře 73 m2 zaúhradunríkladů
s vypořádránÍm
daru spojených
- odprodej200 kusůveřejněneobchodovatelných
akciíČeské
spořitelnya's. za podmínekdanýchdlejed.
nánímezi Sdružením
měst a obcía Erste Bank der oesterreichischen
SparkassenAG, za minimálnícenu
I22,. Kčza akc7i,podlepřílohyčíslo1
cenuvody dodanouobčanům
v obdobíod 1.l .2000do 3 1.7.200lve vyšil 5,-Kč/m3
stavbunovéprodejnypotravin
nawátit občanům,
kteřípůjěiliobci finanční
ěástkyna stavbuvodovodnísítětutočástkuv hotovosti
do inventurní
knihy zapisovatmajeteko hodnotěvyšší
než1.000,-Kč
Hlasoviiní:5 hlasůpro
V Čenrolicích
dne 14.6'2001
Zapsal: Ing' Miroslav Zíma
ověřovateléápisu:

t,nnbr*ůi
ZdenaRarnbousková

Pavel Macela

