Usnesení č. 9/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14. prosince 2011
Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Karel Bárta, Josef Brom, Miloš
Břeň a Jiří Novák (od bodu programu č. 8).
Program:
1. Schválení rozpočtového opatření Č. 4.
2. Schválení záměru obce o odkoupení pozemku Č. 958/2 na Vinici.
3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na školní rok 2010/2011 pro Městys Bílé
Podolí a Obec Vrdy.
4. Dodatek Č. 3 ke smlouvě Č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
5. Schválení příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav.
6. Projednání zprávy kontrolního výboru Č. 1/2011.
7. Dodatek Č. 7 ke smlouvě Č. S/100183/0532421/001/2006 na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu.
8. Rezignace Evžena Pešla na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předseddy
finančního výboru.
9. Schválení směrnice - plán inventur pro rok 2011.
10. Různé
Zastupitelstvo obce
- usnesením Č. 9/2011-1 schvalilo rozpočtové opatření

Č.

4;

- usnesením č. 9/2011-2 schválilo záměr obce odkoupit část pozemku Č. 958/2 na Vinici a
pověřilo starostu obce, aby oslovil majitele pozemku s žádostí o odkoupení;
Č. 9/2011-3 schválilo podpis dohod s Městysem Bílé Podolí a Obcí Vrdy týkající
se úhrady neinvestičních nákladů na žáky základní školy a mateřské školy za školní rok
2010/2011;

- usnesením

- usnesením Č. 9/2011-4 schválilo podpis dodatku č.3 smlouvy Č. 651/364/2010 na zajištění
dopravní obslužnosti;
- usnesením

Č. 9/2011-5

schválilo příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav;

- usnesením č. 9/2011-7 schválilo podpis dodatku č.7 smlouvy Č.S/100183/0532421/001/2006
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu;
- usnesením Č. 9/2011-8 schválilo Jiřího Nováka funkce predsedy finančního výboru;
- usnesením

Č. 9/2011-9

schválilo návrh Směrnice pro inventarizaci 2011;

Zasedání skončilo ve 19:35 hod.
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Zapisovatel: Jan Gerenda

Vyvěšeno:

21.12.2011
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Ověřovatelé: Lenka Hypešová, Miloš Břeň
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Svěšeno: 05.01.2012
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