
9) Zasnryftelstvo obce schvaluje pracovníky na VPP pro rok 2011 a to p. Šmehlík od l.
4. do 3l. l0.2011, p. Bohuslav od 1.4. do 3I.7.20ll ap. Šestrík od 1. 8. do 31. 10.
20ll. Pro 7 členů,zdrželasepí. Prochévková

10) Zastupitelstvo obce schválilo prárce traktorem a to: 300'- Kč/h' 150,- Kč zaptú hodiny
- orba _ práce jen v obci' jízda po silnici 15,- Kčlkm + doba ýkonu 68,- Kč/h jen pro
místní občany. SDH za 1'- Kč/h' ostatní např. vyprošťovaní 200,- Kě/h místní a 300'-
Kčlh cizí. Místními se rozumí obyvatelé s trvalým pobytem, chalupáři a p. Jarka. Pro 6
Zastupitelů, zdržeIa se 2 _ paní Novotná apani Blašková

1 1 ) Zasfupitelstvo schvií]ilo cenu dřeva na 200,- Kč/m3 - schváleno jednohlasně.
L2)Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parcely č. 2412 Vladanu Kroupovi za Í5,-

Kělrn2 _ schváleno jednohlasně
13) Místostarosta se vzdává tel. karty pro vyržití k obecním hovorum z důvodu niíročnosti

evidence hovorů
l4)Zasnryftelstvo obce schvaluje přiděleď kompostéru přihlášeným občanům _ schváleno

jednohlasně
15) Zastupitelstvo obce schvaluje niíkup balíčků pro seniory a pořádání akcí k 60, 65, 70,

75 jubileu od 80 kažďý rok v hodnotě 300,- Kč za balíček. Roznesení a zpkoupení
zajistí pí. Novotná Marie - schváleno jednohlasně

lí)Zastupitelstvo obce souhlasí s prohlášením ke způsobu prodeje p. č. 1211 a 1212 p.
Zdeřtku Kroupovi. Bude nedílnou součástí jako příloha č. 2 k rÁpisu ě. 6 z 23. 3. 2011.
Pro 7 zasfupiteIi,zdržela se pí. Blďková

17)Zastupitelstvo schvaluje nové uřední hodiny na obci a to:
Hospodďka - pondělí 15:00 _ 19:00 hod.
Místostarosta - pondělí 16:00 _ 18:00 hod. a čtvrtek 16:00 _ 18:00 hod.
Starostka - pondělí: 17:00 - 19:00 hod a pátek 17:00 _ 19:00 hod a to s platností

od 1.4. 2011- schváleno jednohlasně
l8)Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí a 02 Telefonica _

předmětem nájemní smlouvy je připojení sítě internet - schváleno jednohlasně
l9)Zastupttelstvo obce schvaluje úpravu dohod činností vrámci osvětlení _ odměny

200Kč/měsíc p. Stavinohovi a u P. Pouperové knihovna _ oprava zpěti hodin
knihovnické ptáce 55,- Kč/hod na dva a půl hodiny uklid knihovny a vsfupní chodby
zaSU,-Kč/hod, celkem 7,5 hoďměsíc s platností od l.4.2011 - schválerro jednohlasně

20)pí. Maliňáková promluvila k problematice čištění potoka a p. Mazánek k traktoru -
provedení prací a možnost Íízeni i p. Šmehlíkem a předávání traktoru mezi ruztqýnni
řidiči, problematika čištění Třet'iíku _ svahování.

Zastupitelstvo obce ukončila paní starostka ve 20:00 hod.

Zapsal: Paldus Petr

ověřili: Pouperová Pavlína

Ludík Antonín ,W,fi
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