
Obec Josefov
Hlavní 131. 696 21 Josefov, IČ: 00488496

Zastupitelstvo obce Josefov

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Josefov,

konaného dne 12. prosince 2011.

Zastupitelstvo obce chválilo:

zapisovatelku Radku Pospíšilovou
ověřovatele zápisu, Ing. Tomáše Salajku, Emila Vnenčáka
plnění minulého usneseni
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.O
Distribuce, a.s.
dodatek Č. 1 smlouvy o zajištěni financování IDS JMK
kupní mlouvu s p. Ing. Josefem Zimákem na pozemek, p.č. 2637/2 k.ú. Jo efov u
Hodonína o výměře 39 m2 za cenu 684.- Kč
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje jako neinvestiční
finanční dotaci na výdaje na zabezpečení akceschopno ti jednotky SDH obce na
rok 2011
obecně závaznou vyhlášku obce Č. 4/2011, kterou se stanovuj í pravidla pro pohyb
psů na veřej ném prostranství
nařízení obce Č. 1/2011, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
komisi pro provedení finančni kontroly, předsedkyně: Lenka Rebendo á, členové:
Ing. Tomáš Salajka, Bc. Viktor Machač
inventarizační komisi, předsedkyně: Lenka Rebendová, členové: Ing. Tomáš
Salajka, Bc. Viktor Machač
směrnici k provedení inventury
směrnici k provádění odpisu majetku
avízo k platbě neinvestičního příspěvku Regionu Podluží č. 2011-0603, ve výši
900,- Kč
rozpočtové opatření č.j. 7/2011: příjmy 208.900,- Kč, výdaje 208.900,- Kč
rozpočtové opatření č.j. 8/2011: příjmy 281.300,- Kč, ýdaje 281.300.- Kč
rozpočtové provizorium na r. 2012, výše rozpočtového provizoria je v příjmech i
výdajích rozpočtováno na částku 2.000.000,- Kč
žádost p. K. a Z. ajgebauro ých, o svoleni pokácení starých stromů za svým
domem, Zastupitelstvo obce ukládá výsadbu nových stromů
žádost p. Antonína Čecha, o svolení pokácet před svým domem dva smrky
žádost časopisu" Malovaný kraj o příspěvek na provoz v roce 2012, schválena
částka 1.500,- Kč
žádost oblastni charity Mutěnice o dotaci z rozpočtu ve výši 15.000,- Kč
dodavatele na pořízeni kalového čerpadla a zásahových kabátů. Požární technika
Michna Žeravice - kalové čerpadlo Herron 6,5 HP - 12.540,- Kč vč. DPH,
zásahový kabát omex Outhershell Tough - 5.950,- Kč vč: DPH za ks
neinvestiční příspěvek na žáky pro město Hodonín na rok 2011 na základě
oznámení městem Hodonín 1.400,- Kč na žáka. školy v Hodoníně navštěvují 4
žáci
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

stížnost pana Luboše Koliby na majitele volně pobíhajícího psa rodiny
Vnečákových. Zastupitelstvo obce ukládá p. Emilovi Vnenčákovi, aby byl jejich
pes již nadále zabezpečen proti úniku z domu jinak bude odchycen a v případě
správního řízeni by majiteli hrozila pokuta
kupní smlouvu s p. Ladislavem Bílkem z Prušánek na pozemky p.č. 710/83,
710/171, 728/41 v k.ú. Josefov u Hodonína v celkové výši 16.533,- Kč
smlouvu o dílo a dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Veos Pospíšil S.LO. Dolní
Bojanovice
Knihovní řád obecní knihovny v Josefově a cenik placených služeb obecní
knihovny v Josefově
dopis od Skládky Hraničky Mutěnice, kde se uvádí, že v důsledku zvýšení DPH se
zvedne cena za komunálni odpad o 20,80,- Kč/t
zřízeni Povodňové komise obce
připomínku p. etíka Jana ohledně stavu pozemků Za Dvorem a způsobu řešení

V Josefově dne 12. prosince 2011

fll-Q4-
Ing. T~ Salajka
ověřovatel zápisu

Mgr. Přemysl Růžička
místo starosta
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