Z á p i s č. 14
Ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mířkově, konaného dne 16.12.2008
Přítomni: Josef Bureš,František Janoušek, Antonín Zdvořan., Jaroslava Janoušková,
Bc. Petr Lehner, pí. Peclová
Omluveni: Petr Škarpa,
Hosté: dle presenční listiny
Ověřovatelé zápisu: pí. Peclová Marta , p. Antonín Zdvořan
Program: 1. Zahájení
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola usnesení
- schválení usnesení
- schválení ověřovatele zápisu
4. Provozní záležitosti
- záměr o prodej parcely č. 94, 1005/10 v KÚ Mířkov
- záměr o prodej parcely č. 14 v KÚ Křakov
- záměr o prodej byt.jednotky č.36/5,parcela č.26/5 v KÚ Nový Dvůr
- provedení fyzických inventur k 31.12.2008
- rozpoč.provizorium na rok 2009
- úpravu rozpočtu ku dni 31.12.2008
- výplata mezd za 12/08
. 5. Diskuse
6. Závěr

1. Zasedání obecního zastupitelstva zahájil p. Josef Bureš starosta obce Mířkov, dále
seznámil všechny přítomné s programem dnešního zasedání. Obecní zastupitelstvo na
dnešní schůzi zasedá v počtu 6 členů, je usnášení schopné. Program dnešní schůze byl
schválen všemi přítomnými členy OZ.
2. Kontrola usnesení: p. Bureš přečetl usnesení, které bylo schváleno všemi přítomnými
členy OZ.
OZ schválilo ověřovatele zápisu: pí. Peclová Marta, p. Antonín Zdvořan
3. obecní zastupitelstvo na dnešní schůzi projednalo a schválilo, záměr prodeje:
- parcela č. 94 o výměře 134 m2 v KÚ Mířkov
- parcela č. 1005/10 o výměře 630m2, trv.prav.porost v KÚ Mířkov
- ostatní plochu par.č. 14 o výměře 384 m2 v KÚ Křakov
- bytovou jednotku č.36/5 o vel. 3+1 ve II.NP, celková plocha bytu s příslušenstvím
je 99.60 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 9960/63530 na spol.částech
budovy, pozemek par.č. st. 26/5 o výměře 559 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
v KÚ Nový Dvůr.
Starosta obce podal návrh na projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2009

Obec se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria dle zákona č.250/2000 Sb.
Rozpočtové provizorium bylo schváleno všemi přítomnými členy OZ.
Dále podal návrh na projednání a schválení provedení fyzických inventur majetku obce
ku dni 31.12.2008. Rovněž byly navrženy a schváleny:
- hlavní inventarizační komise
- dílčí inventarizační komise
Obecní zastupitelstvo na dnešní schůzi projednalo úpravu rozpočtu ku dni 31.12.2008 dle
skutečností. Úprava rozpočtu byla schválena všemi přítomnými členy OZ.
Obecní zastupitelstvo na návrh účetní obce projednalo a schválilo výplatu mezd za
za měsíc 12/2008 , ještě v měsíci prosinec 2008, vzhledem k tomu,že v rozpočtu pro rok
2008 bylo s těmito výdaji počítáno.

Diskuse:
Nájemníci v bytové jednotce Mířkov podali návrh na předběžné vyúčtování záloh na
topení za období 01.07.2008-30.06.2009.

- Závěrem pan Josef Bureš, starosta obce Mířkov, poděkoval všem přítomným za účast na
dnešní schůzi.

Zapsala: Úterská Miloslava

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce
Mířkov
Josef Bureš

U S N E S E N Í č. 14
Obecního zastupitelstva obce Mířkov ze dne 16.12.2008

1. Obecní zastupitelstvo souhlasí:

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- program dnešní schůze
- usnesení ze schůze
- ověřovatele zápisu
- záměr na prodej pozemků:
parcela č. 94 o výměře 134 m2- zastavěná plocha a zbořeniště KÚ Mířkov
parcela č.1005/10 o výměře 630 m2 – tr.trav.porost KÚ Mířkov
parcela č. 14 o výměře 384 m2 v KÚ Křakov
bytovou jednotku č.36/5 , 3+ 1 ve II.NP, celková plocha bytu s příslušenstvím
je 99,60 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 9960/63530 na spol. částech
budovy, pozemek par.č.st.26/5 o výměře 559 m2 – zast.plocha a nádvoří.
- rozpočtové provizorium na rok 2009 dle zákona 250/2000 Sb.
- příkaz k provedení inventur a inventarizační komise
- úpravu rozpočtu za rok 2008 na paragraf a položky dle skutečností
- výplatu mezd za 12/2008 ještě v roce 2008

3. Obecní zastupitelstvo navrhuje:

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

František Janoušek
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Josef Bureš
starosta

