
9. Zastupitetstvo obce schvaluje vydání povolení na vjezd nad 3.5t p. Zdeňku
Kroupovi na vozidlo V3S rz: 3z5 8027 na dobu neurčitou, s moŽností
odebrání v případě neplnění sjednaných podmínek po upozornění a
projed nán í zastupitelstvem

10, 
- - Zastupitelstvo obce schvaluje akci oprava cesty k Medlovu pracovníky

VPP a veř.sluŽby z vlastních zdrojů.Schváleno jednohlasně
11' Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pletiva na oplocení objektu

vodárna cca 25m a barevné znehodnocení' oplocenívlastními prostředky a
prac. VPP a Veř. SluŽby. Schváleno jednohlasně

12' Zastupitelstvo obce ukládá p . Petru Paldusovi vést evidenci práce
VPP a veřejné sluŽby a 1krátza měsíc předloŽit účetní

13. Přečtena zpráva z finančního a kontrolního výboru'
14. Starostka seznámila občany s činností v obci
15. Starostka seznámila přítomné ze schůze mikroregionu,objednáno 30

ks map Chřibska
16. ..K zajištění na akci páleníčarodějnic schváleno drobné občerstvqní

v ceně cca 1500,-Kč
17 ' Po vyvezenívelkoobjemového kontejneru se kontejner přemístí

k obchodu na zkoušku. Schváleno jednohlasně
18 .Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupenítel' záznamníku, vrtačky a úhlové
brusky pro potřeby obce. Schváleno jednohlasně
19. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceny vodného pro AgrodruŽstvo
Morkovice na 12,-Kčlm3 na rok2011 s tím Že i nadále budou platit el'energii
spojenou s čerpáním vody'schválení jednohlasně.
20. lnformace k akci Veřejná zeleň Uhřice o jejím průběhu a chystaném
výběrovém řizení
21. Diskuse: Paldus -dřevo z třeťáku, Blaško- smrk přes potok, drt'okolo hřiště,
Mazánek-Lorenc dodělat strop
parkování trvalé a dočasné, parkování v zimě, únik olejů z anlt, parkování u
stodoly Navrátilů, vchod a hranice Denise Černoška,
Zádost p.Lechnera o předělání sklonu chodníku před domem č.8
22. Starostka ukončila zasedáníve 20.30hod'

Zapsal: Petr Paldus
oveřovatelé: Blašková Dana /l íeu
ProcházkováDanuše - .l A
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