8. Paní Starostka iďormovala přítomnéo smlouvě na VPP od ÚP

v čiístce11 000,pí. Bohuslavovou a na 40 hod vďejné služby {rÁmma) p. Č;nď a p.

Kě/měs. Na
Bohuslav ml.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zám& be4platrré směny p.ě.l257o výměře 4708 rc2 od
p. L. Muchy za p.č,.7163 o výnrěře 4820 m2 v majetku obce. RozdíL 1l2 rn2 ve
prospěch p. L. Muchy. Rozdíl zasfupitelstvo obce respektuje z důvodu potřeby
pozemku p. č.1257 . Schváleno j ednohlasně.
10. Zastupitelsfuo obce schvaluje k ťvalédesiďekci voóy zaŤizertt od firmy KTo za
32 000,-Kč. Schvríleno jednohlasně.
lt.Z'astvpttelstvo obce schvaluje přesunrrtí kanálu před domem manželůNovotných na
jejich nráklady na p. č. 101, mimo vjezó do dcmu za přďpokladu zachování kanrilu.
S chvríleno j ednohlasně.
12. Místostárosta obce p. Pďdus sdělil, že za období 2aa6 _ 2010 nebyla vedena obecní
kronika a ani jernu předrána P. Jďena sdělil, že obecni kronika nebyla vedena od roku
1967. Byla vedeny pouze výpisy zlrrlatrlky. Novou matriku obce povede od roku 2010
paní starostka Scbvráleno jednohlasně.
L3.Zasrvpitelstvo obce schvaluje zrušenívymálÉnípohled.ávky po zemřelé pí. Matičové
ze Dřínova v hodnotě 1200,-Kč (poničeaésítě) Schvráleno. Pro 5 členůzasfupitelstva
@afrošíková" Pďdus, Blaško Ludík ,Cervenka) proti 3 členi zastupitelstva
(Prochazková,Novotnrí'Pouperová)
l4.Parr:d starostka podala iformace k žádosti na KÚ Zín ohledně osoby oprěnnčlÉza
provuavání vodovodů ab'atw7izasí pro rok 2012 ato pí. M. Konrrpkovou ze Dřínova
15. Zastvpitelstvo obce neschvaluj e zÁreěr těžby písh} v (Písďňárku} na p.č.l 197 a 1 198.
S chváleno j ednohlasně.
16- Starostka informovala o výši pokuty za odlcřr podzemní vody po odvolriní v čiístce
256 000,_Kč. Pokrrta byla rrhrazerra dne 14.10.201 1.
17. Starostka obce upozornila na kritiku v otganizaci a činnosti YPP v obci jak z řad
občanri' tak i zastupitelů a t*ttž na nedostatky výkorru funkce místostarosty dle jeho
scbvi{lené stáv ajict náplně.
_schvrílenísmlorrvy dohody o pracovní činnosti p. Marie Novotné na zajišťovráníVPP
v rozsahu 1,5 hod denně a to jen v dny provádění činnosti VPP , veřejných služeb a
podobných }rÍeá'd. Tato činnost by představovala přidělení prár,e' konffola prárc a
převretí prá*, zajišťovrání pohonných bmot a olejů do zaŤuz:eÍri zúradnít€chniky
věetně jejich oprav.
_ vyši odměny místostarostovi p. Peťu Paldusovi na 800,_Kč měsíčněs
@ďožením
nového návrhu pracovní náplně. Po diskusi schvráleno zastupiteli jednohlasně
předloženítohoto pÍogrÍrmrr na pfištízasfupitelstvo.
18. a) Zasfupitelstvo obce neodsouhlasilo prodej akcií Česke spořitelny na nabídku od
firmy Finance Zlín. Scbvráleno jďnohlasně.
b) Zashryitelstvo obce schvďuje eerl'u 7a poóíl dřeva ve větrolamu za 250,- Rě za
podíl. SchvráIe'no j ednďrlasně.
c) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odložit případ vjezdu p. Lechnera na pfiští
zasedáni zasfupitelstva s tím že bude přizvrán. Schváleno je,dnohlasně.
d) Zastupitelstvo obce scbvaluje smlouvu o smlouvě k ťecnemu břemeni od E.oN
Distibuce as k domu ě.37 naňí7oeíel.Přípojky. Schváleno jďnohlasně.
19. p.Stavinoha si přeje účetríinventrrnr. p.Ba{ošík rn í Litenčiclcrí školka pronajďé &ett
k Pďsnicím ? pí. Novotná a p.Poupera je Zabrkobecní ? p. Stavinoha vyvěsit náplň
prace. pí .Bartošíková nemělaby býtvyvěšena spolu se mzdou. p.Stavinohaveřejná
světla fungují dobře, měla by se opravit i elektroinstalace v hasičárně, u vodojemu je
dtraaje pofiebaji zalÉsthlÍnou_p.Bartošík ve vodojemu opadáváomítkapí. Novotrrá

,

