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Usnesení č. 4/2010
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Habřina
ze dne 29.9.2010 v Habřině
Zastupitelstvo obce Habřina
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti za uplynulé období
b) Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2) Schvaluje:
a) Program jednání
b) Volbu zapisovatele p. Dagmar Bittnerovou
c) Volbu ověřovatele zápisu Evu Klímovou
d) Volbu návrhové komise: Michalu Podmanickou, Dagmar Bittnerovou
e) Změnu rozpočtu č. 3 v příjmech i výdajích ve výši 114.604,00 Kč
f) Prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor – Bc. Řehák o 3 roky
g) Vytvoření pracovního místa na dobu určitou, a to od 1.11.2010 31.12.2011, platové zařazení plat třída 5, stupeň 11.
h) Měsíční odměnu paní Horké Evě za vedení účetní agendy obce ve výši 7.000,- Kč od 1.10.2010
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010 o výši správních poplatků
j) Umístění zrcadla na p.č. 1117/6 v k.ú. Habřina na náklad žadatele p. Karla Černého, Habřina 47
k) Cenu vytěženého dřeva (napadeno kůrovcem) ve výši 500,- Kč/m3.
l)
3) Projednalo:
a) Dohodu o dodávce pitné vody – pracovní verze
b) Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů – pracovní verze
4)

Ukládá:
a) Dopracovat projednané dohody do konečné verze
i) Zodpovídá: starostka obce,
ii) Termín: dle jednání s Obcí Velichovky
b) Nadále pracovat na realizaci nových stavebních míst na p.č. 583 a 582 PK v k. ú. Habřina
i) Zodpovídá: starostka a místostarostka obce
ii) Termín: 31.3.2011
c) Projednat podmínky spolupráce s paní Šimákovou v oblasti vedení obecní kroniky
i) Zodpovídá: starostka obce
ii) Termín: 20.11.2010

5) Pověřuje
a) Starostku obce k podpisu Dohody o dodávce pitné vody
b) Starostku obce k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů

Zdeňka Sehnoutková
starostka obce
Zapsala: Dagmar Bittnerová
Ověřovatel zápisu: Eva Klímová
V Habřině dne 8.10.2010

