Zápis . 1/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 19.1.2009
Zahájení:
Ukon ení:
Ov ovatelé zápisu:
P ítomni:
Nep ítomni:
Ostatní p ítomní:

18.00 hodin
19.50 hodin
Janderová, Bulvová
echal, Havlí ek, Bulvová, Bouška, Janderová, Bedná , Martens, Krištofová,
Kašparová
echalová, Boušková

Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:
1. Návrh rozpo tu obce na r. 2009
2. R zné
1. Návrh rozpo tu obce na r. 2009
- starosta p edložil návrh rozpo tu obce na r. 2009
- celkové p íjmy jsou navrženy ve výši 9.868 tis. K a výdaje 10.173 tis. K
- rozpo et p edpokládá p ijetí úv ru ve výši 1.700 tis. K na dofinancování akce Spole enské a
vzd lávací centrum a po dokon ení a inkasu zbývající dotace mimo ádnou splátku úv ru ve
výši 6.158 tis. K
- rozpo et dále po ítá se zdroji na dovybavení SVC, rezervou na dofinancování projektu
„Dopravní a technická infrastruktura vzhledu obce“ pro p ípad získání dotace z EU, p ípadn
na vyšší mimo ádnou splátku p ijatého úv ru – bude ešeno dle vývoje pln ní rozpo tu obce
ve druhé polovin r. 2009
- zastupitelstvo schválilo návrh rozpo tu obce na r. 2009 a uložilo starostovi a místostarostce
zve ejnit návrh rozpo tu na ú ední desce i elektronické ú ední desce OÚ
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

2. R zné
a) Požární ád obce Javorník
- místostarostka p edložila ke schválení nový Požární ád obce Javorník
- zastupitelstvo schválilo obecn závaznou vyhlášku obce Javorník 1/2009 „Požární ád obce
Javorník“
- zastupitelstvo schválilo Z izovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasi obce Javorník
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Retardér na místní komunikaci
- p. echal p edložil návrh na odstran ní zpomalovacího retardéru v lokalit U Jelena
Pro:

7

Proti:

1

Zdrželo se:

1

Zapsal: Zden k Bouška, starosta

Ov ovatelé zápisu:

Marie Janderová

Blanka Bulvová

