
Obec Josefov
Hlavní 131,69621 Josefov, IČ: 00488496

Zastupitelstvo obce Jo efov

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Josefov,

konaného dne 9. března 2012.

Zastupitelstvo obce schválilo:

zapisovatelku Radku Pospíšilovou
ověřovatele zápisu Bc. Viktora Machače a Jiřího Hasila
plnění minulého usnesení
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností MND,
a.s. Hodonín
nařízení obce Josefov Č. 1/2012 kterým se vydává tržní řád
smlouvu o poskytnutí návratné výpomoci z rozpočtu obce Josefov Mikroregionu
Hodonínsko ve výši 74.400,- Kč
výstavbu RD za hřištěm a přípravných prací pro záměr prodeje 5 ti pozemků
pověřuje starostu a rnístostarostu jednat ve věci veškerých přípravných prací pro
prodej míst na RD za hřištěm, včetně záměru obce následně tyto pozemky prodat
rozpočtové opatření č.j. 9/2011 - příjmy a výdaje 274.900 - Kč
návrh rozpočtu na rok 2012- příjmy a výdaje 4.494.800 - Kč
žádost o skácení stromu (ořech) vedle domu p. Josef Bílek
žádost o skácení stromu (ořech) za zahradou p. Antonín Čižek
žádost o skácení stromu (pajasan) vedle domu p. Lubomír Lichtenberk
žádost o skácení 2 ks stromů (borovice) před domem p. Ludmila Kychlerová
žádost Agro Podlužan, a.s. Prušánky o změnu využití území pozemku obce
Josefov p.č. 717/28 v k.ú. Josefov u Hodonína na vinici a možnost na něm
zbudovat oplocení
žádost nájemce, Ing. Josefa Zimáka, o svolení podnájernní smlouvy na pozemek
obce Josefov p.č. 717/28 na 30 let s Agro Podlužan, a.s. z důvodu vysázení vinice
a oplocení
pravidla pro vyúčtování schválených příspěvků spolkům a organizacím
postup řešení u dříve uzavřených neplatných nájemních smluv obce Josefov
zvýšení ceny permanentky za vstup na víceúčelové hřiště

Zastupitelstvo obce neschválilo:

dodatek Č. 7 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s Městem
Hodonin
nabídku společnosti VHS plus, s.r.o. Veselí nad Moravou na realizaci ČOV

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

stížnost pí. Hasilové Růženy na p. Kychlera Libora
zahájení řízení o změně Č. 1 územního plánu obce Josefov MÚ Hodonín
oznámení o změně Č. 1 územního plánu St. Poddvorov
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příspěvky na činnost na rok 2012 spolkům
nabídka účasti obce na dnu řemesel v Moravské Nové Vsi
situace ohledně Veřejné služby, jejíž podmínky by byly pro obec finančně
likvidační a uchazeče diskriminační

V Josefově dne 9. března 2012

Mgr. Přemysl Růžička
místostarosta

Bc. Vojtěch Pospíší
starosta

Bc. Viktor aChaČ,(
ověřovate z' is;t Jiří Hasil

ověřovatel zá
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