Usnesení
z 1. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva
ze dne 19. prosince 2008
Zastupitelstvo obce volí:

Obce Staré Sedlo

1. Ověřovateli zápisu č.l pana Ladislava Kuchtu a pana Josefa Kořínka. ( bod 3)-všemi hlasy
2. Členy návrhové komise paní Mgr. Evu Maršíkovou a pana Ivana Drofu . (bod 4) -všemi
hlasy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Přebytkový rozpočet obce na rok 2009. Příjmy 9 595 000,-- Kč, výdaje 8 170000,-- Kč a
fmancování 1 425 000,-- Kč (k úhradě dlouhodobě půjčených prostředků, SFŽP 900 000,- Kč
a firmě VOSS 525 000,- Kč) . (bod 5 )-všemi hlasy
2. Rozpočtové opatření
10/2008 ke dni 31.12.2008 spočívajícím ve snížení příjmů o
521 140,-- Kč a výdajů o 167820,-- Kč. (bod 6 a)-všemi hlasy
3. Uzavření dodatku
2 ke Smlouvě o dílo uzavřené na zhotovení projektové dokumentace
domovních kanalizačních přípojek s firmou KV - engineering Karlovy Vary , spočívajícím
v prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2009. (bod 7 a)-všemi hlasy
4. Uzavření dodatku
1 ke Smlouvě o dílo 58/2008 o dodání bezdrátového rozhlasu
s firmou Bártek Rozhlasy, s.r.o. spočívající v součinnosti při výkonu finanční kontroly dle
zákona
320/2001 Sb. (bod 8 a) - všemi hlasy
č,

č.

č.

č.

č.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpis rozpočtového opatření č.j. 10/2008 ke dni 31.12.2008 na jednotlivé položky
rozpočtové skladby. (bod 6 b)-všemi hlasy
2. Rozpis rozpočtu na rok 2009 rozepsaný na jednotlivé položky rozpočtové skladby.
(bod 5 b) - všemi hlasy
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podpisem dodatku
2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou KV - engineering
Karlovy Vary.(bod 7 bj-všemi hlasy
2. Starostu podpisem dodatku
1 ke Smlouvě o dílo s firmou Bártek Rozhlasy, s. r. o. (bod 8
b) - všemi hlasy
č.

č.

Přečtené usnesení bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Mimořádné veřejné zasedání skončilo ve 18.00 hodin.
Zapsala:

Ingeborg Gburová

ověřovatelé zápisu:

Ladislav Kuchta
Josef Kořínek
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starosta:

Miroslav Toncar

...
S...
~....
::?--.".",..'<-

místostarostka:

Ingeborg Gburová

....rf4.~

/

.

