POZĎATÍN čp.75, 675 03 Budišov u Třebíče
STAROSTA OBCE: ING.FRANTIŠEK DUNDEL tel: 724 201 930, e-mail: fdundel@cbox.cz
.

MÍSTOSTAROSTA OBCE: JAROSLAV MUSIL tel: 724 225 112, e-mail: infoobcepozdatin@seznam.cz

Usnesení číslo 10/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Pozďatín
konaného dne 21.11.2014
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Zapisovatel: ing. František Dundel
Ověřovatelé:Jura Vlastimil, ing. Pyrochta Václav
Program jednání:
1. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva kontrolní a revizní komise
3. rozpočtové opatření číslo 7/2014 a 8/2014
4. žádost manželů Švecových, bytem Pozďatín 78 o pronájem části pozemku p.č. 659/23
5. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Pozďatín a Horácko-ekologický
mikroregion
6. záměr vydání obecně závazná vyhláška obce Pozďatín o regulaci a zajištění veřejného pořádku při
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích
7. inventura obecního majetku za rok 2014
8. příspěvek na Mikulášskou nadílku
9. příspěvek pro přestárlé občany
10. realizace a financování silvestrovského ohňostroje
11. požadavek družstva JMB Moravské Budějovice na odprodej prodejny JMB, případně příspěvek obce na
provoz prodejny JMB
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu (schváleno 9 hlasy)
2. rozpočtové opatření číslo 7/2014 a 8/2014 (schváleno 9 hlasy
3. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Pozďatín a Horácko-ekologický
mikroregion (schváleno 9 hlasy
4. příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 50 Kč pro děti ve věku do 10 let (schváleno 9 hlasy
5. příspěvek pro přestárlé občany ve výši 500Kč pro občany starší 75 let (schváleno 9 hlasy
6. realizace a financování silvestrovského ohňostroje ve výši 3000 Kč (schváleno 9 hlasy
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. žádost manželů Švecových, bytem Pozďatín 78 o pronájem části pozemku p.č. 659/23 (schváleno 7 hlasy,
Hortová a Musil se zdrželi)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu kontrolní a revizní komise
2. záměr vydání obecně závazná vyhláška obce Pozďatín o regulaci a zajištění veřejného pořádku při
pohybu zvířat na veřejných prostranstvích
3. směrnici k inventarizaci obecního majetku za rok 2014
4. požadavek družstva JMB Moravské Budějovice na odprodej prodejny JMB, případně příspěvek obce na
provoz prodejny JMB (bude řešeno po zjištění požadavku JMB na výši příspěvku)

Starosta obce:

ing. František Dundel

………………………

Ověřovatelé zápisu:

ing. Pyrochta Václav

……………………….

Jura Vlastimil

Vyvěšeno: 27.11.2014

……………………….

Sňato:

2014

