Zápis č.3
ze zasedání zastupitelstva Obce Pěčnov ze dne 04.června 2002
Přítomni : Král Josef, Škopková Božena, Pěsta Miroslav, Předota Jan, Kolář František, Ženíšek František,
Janoušek Vojtěch, Falářová Hana
Omluveni : Mráz Josef
Zapisovatelka : Hana Falářová
1. Program
Hlasování o programu jako celku : pro 8 , proti 0 , zdržel se 0 . Program byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli stanoveni : Janoušek V., Ženíšek F.
Návrhová a volební komise ve složení : Kolář F., Předota J., Škopková B.
Hlasování : pro 8 , proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
2. Návrh na zabezpečení majetku obce – okna, dveře, vrata.
Usnesení č.90
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením navržených opatření k zabezpečení majetku obce.
Hlasování : pro 8 , proti 0 , zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá : starosta
3. Návrh nákupu nového malotraktoru – žacího stroje – na údržbu hřiště pro kopanou v obci. Vloni
koupený byl zcizen dne 2.6.2002 – řeší Policie ČR. Cena nového cca 150 000,- Kč.
Usnesení č. 91
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup žacího stroje na údržbu hřiště pro kopanou podle předloženého návrhu.
Hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá : starosta
4. Informace o zahájení územního řízení na stavbu “Kanalizace a ČOV” v Pěčnově.
Usnesení č. 92
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zahájení územního řízení na stavbu “Kanalizace a ČOV”
v Pěčnově.
Hlasování : pro 8 , proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá : starosta
5. Informace o vydání stavebního povolení manželům Pechovým, Vimperk, na stavbu rodinného
domku v Pěčnově.
Usnesení č. 93
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vydání stavebního povolení manželům Pechovým.
Hlasování : pro 8 , proti 0 , zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá : starosta
6. Návrh měsíční odměny neuvolněnému starostovi.
Usnesení č. 94
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému starostovi obce ve výši 6 300,- Kč měsíčně s platností od
1.6.2002.
Hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá : starosta
7. Různé
Do různého nebyly předloženy žádné podklady.
8. Diskuse – nediskutovalo se.
9. Návrh na usnesení
Hlasování o návrhu všech usnesení jako celku : 8 pro.
Usnesení č. 90 – č. 94 byla schválena.
10. Závěr
Zapsáno dne 04.června 2002
Zapsala : Hana Falářová
Ověřili : Janoušek Vojtěch, Ženíšek František
Starosta : Josef Král

