
6-od 1.1.2012 je změna účtování majetku, budou se účtovat odpisy majetku, doposud to nebylo.
V ]ednu 2012 se bude muset v zastupitelstvu schválit způsob odepisování majetku, kteý bude obec
používat.

7-V inventarizaci od L.L.2o12 platí nová vyhláška, účetní obce připojuje směrnici k inventarizaci, bude
se dělat asi 1-2 týden v Jednu 2oIz. K 3L-12.20L2 budou určeny dílčí inventarizační komise.

8-Zastupitelstvo obce schvaluje restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Mgr. Jakubem Gajdou.
Schváleno jednohlasně.

9-Zastupitelstvo obce schvaluje jako soused rnýstavbu garáže na p.č.1388/2 p. A.Ludíkovi st.
Schváleno pro 7 členů , zdržel se 1 člen-Ludík.

l0-Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru kácení dvou kusů stromů na pozemku,,Remízek"
za obdobnou cenu jako ve větrolamu. Schváleno jednohlasně.

l1-Zastupitelstvo schvaluje řízení VPP a veřejné služby na dohodu o pracovní činnosti pro pi, M.
Novotnou od L.L.2a!2 a to na 1,5 hod.denně v dny konání těchto prací, nebo jiných brigád' Náplň
práce je v příloze č.1 tohoto zápisu. Schváleno pro 7 členů, zdňe] se 1 člen- Paldus.

12-Návrh starostky na odměnu místostarosty na 2800,-Kč a nové pracovní náplně, která je v příloze
č.2 tohoto zápisu. Schváleno pro 7 členů, zdržel se 1 člen- Paldus.

l'3-Schválení rozpočtu na rok 2oL2 dle přílohy č.3. Zastupitelsfuo obce schvaluje návrh rozpočtu na
rok2oL2 a to příjmy L.94?2ffi,' Kč, v'ýdaje z.09z2ao,- Kč se schválenou Úpravou na poloŽce g3266121
+30000,- kča 6171 5171 -30000,- kě a změna financ. 150000,- Kč . Schváleno jednohlasně.

14- Starostka informovala přítomné o provedených akcích v obci za rok 2011. oprava elektroinstalace
475 wa,- Kč,cesta k Medlovu 68 000,- Kč, oprava Lorenc 45 0oo,- Kč , pokuta za odběr vody
256 m0,- Kč, ryklostezka 280 0@,- Kč, socha sv. Anny 182 om,- Kč z toho dotace 115 ooo'- Kč,
akce seniorů, čarodějnice,brigáda u Třeťáku,dětský den, vítání občánků, nohejbal, akce seniorů.

l5_Starostka informovala, že osoba odpovědná za provozvodovodů a kanalizací od L.L.2at2 bude pí.
M.Konupková ze Dřínova.

l6-Zastupitelstvo schvaluje bezplatnou rr'ýměnu pozemku p.č.L257 o uýměře 47a8 m2 od p. L.Muchy
za p.č. 1163 o v'ýměře 4f,2a m2. Rozdíl tL2 m2 ve prospěch p'L.Muchy zastupitelswo respektuje
z důvodu potřeby pozemku p.č,.1237. Schváleno jednohlasně.

17 - Diskuse : Plynovod, řád, prodej - p.Bartočík, p.Stavinoha , kulturní památky v obci-
pí.Vincencová , dění v obci, hasiči,senioři,oprava elektroinstalace- pí.Blašková , plán zimní
údržby,úprava stromků k družstvu - pí.Vincencová , třešně k Boží rnuce - p. Stavinoha ' hlášení o
psech a jejich pohyb - pí'Blašková , stav větrolamu,porost,čištění remízků,omítky na škole,cesta
k Prasklicím - p.Mazánek

starostka obce v 19.50 hod.

P. Pouperová\
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Zastu pitelstvo u končila
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