Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Kaničkách
konané dne 20.12.2010.
Přítomni: Ludvík Janeček, Karel Mráz, Lubomír Martínek, Stanislav Němeček,
Jiří Rada, Luděk Janeček a Jiří Martínek.
Program: 1) Zahájení
2)Kontrola usnesení ze schůze OZ konané dne 29.11.2010
3)Projednání rozpočtové úpravy č. 2 a 3
4)Seznámení OZ s návrhem rozpočtu na rok 2011 a jeho odsouhlasení
5)Návrh na vyřazení majetku obce . Jedná se o transformátor
6)Projednání a schválení výplat za prosinec v měsíci prosinci.
7)Schválení odměn pro starostu ve výši 1.300 Kč hrubé.
8)odsouhlasení ceny za 1 km jízdy vlastním autem
9)Projednání prodeje parcely č. 312/9 vodní tok 61 m2 a 70/7 býv. náhon
o výměře 327 m2.
10)Projednání odměny pro p. Volfovou za účetní úkony za p. Blažíkovou
1) Schůzi zahájil starosta obce Ludvík Janeček v 18.00 hod. Přivítal přítomné .
Předložil program schůze , který byl přijat všemi hlasy. Ověřovatele zápisu:
Luděk Janečeka a Karel Mráz.
2) Místo starosta J.Rada seznámilOZ s plněním usnesení z minulé schůzekonané
29.11. 2010. 7 členů zastupitelstva s plněním usnesení souhlasí , proti 0, zdržel 0.
3) Obecní zastupitelstvo projednalo změnu v rozpočtu a schválilo jeho ůpravu .
Jedná se o úpravu pod číslem 2 a 3 která je doložena u zápisu.
4) Obecní zastupitelstvo v Kaničkách projednalo finanční rozpočet na rok 2011.
Po drobných úpravách, byl rozpočet v příjmové části 412.300 Kč a ve výdajové
části 412.300 Kč 7 hlasy zastupitelů přijat. Proti nebyl žádný, zdržel se žádný.
Rozpočet pro rok 2011 je vyrovnaný.
5) Starosta předložil OZ návrh na vyřazení transformátoru z majetku obce
Obecní zastupitelstvo doporučilo transformátor z majetku obce vyřadit.
Tento transformáto by nahrazen ČEZEM novým. Pro bylo 7 proti 0,zdržel se 0

6) Obecní zastupitelstvo doporučilo aby byly odměny za měsíc prosinec 2010
vyplaceny v měsíci prosinci 2010. Pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

7) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu pro starostu hrubé mzdy 1.300 Kč.
7 hlasů pro, proti 0, zdržel se 0.
8) OZ projednalo stanovení ceny cestovného za jeden km . Po projednání obecní
zastupitelstvo doporučuje zůstat u stanovené částky 4 Kč za 1 km jízdy vlastním autem.
7hlasů pro ,proti 0, zdržel se 0.
9) Starosta seznámil OZ s problémy s odpadovým potokem u mlýna v Kaničkách.
Obecní zastupitelstvo po zvážení všech podmínek , doporučuje č.p. 70/7 travní
porost, o výměře 327 m2 bývalý náhon a p.č. 312/9 o výměře 61m2 p. Tereze
Faschinbauerové a Kristýně Pluháčkové odprodat s tím , že si obecní pozemek
nechají na své náklady vyměřit a zaplatí převod. Cena pozemku bude učena OZ.
7hlasů bylo pro, žádný proti, nikdo se nezdržel hlasování
10) Starosta seznámil OZ s výpovědí p. Blažíkové , která zpracovávala účetní doklady
pro obec za určitý poplatek . Obecní zastupitelstvo doporučilo , projednat tento
problém projednat s p. Volfovou, která dělá pro obec účetní , aby tyto doklady
zpracovávala a byla jí poskytnuta odměna , kterou dostávala p Blažíková.
7 hlasů bylo pro, žádný se nezdržel, nikdo nebyl proti

Zapsal: L. Janeček

Zápis ověřil: Karel Mráz
Luděk Janeček)

