POZVÁNKA č.11
na veřejnou schůzi zastupitelstva obce konanou dne 24. 11. 2017 v 18,00 hod
1. Program
2. Zahájení
3. Schválení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání usnesení z 10/2017
6. Seznámení s předběžným rozpočtem na pořízení nových stavebních parcel
7. Seznámení s návrhem farnosti Křižanov o převod kaple do majetku obce
8. Schválení obecně závazné vyhlášky 2/2017
9. Diskuze
10.Závěr

Vyvěšeno: 15. 11. 2017
Sňato:
24. 11. 2017

1. Program: seznámení s předběžným rozpočtem na pořízení st. parcel
Seznámení s návrhem farnosti Křižanov – převod kaple
2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil s programem.
3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,
zdržel se 0.
4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Ambrožová Erika, Čech Dušan.
Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání usnesení z 10/2017.
6. Zastupitelstvo svolalo veřejnou schůzi, aby přítomné občany seznámilo
s předběžným rozpočtem na pořízení stavebních parce na Husárku. Aby
měli možnost se k tomuto tématu vyjádřit všichni občané, budou rozdány
lístky s nejdůležitějšími údaji. Formou ankety tak každý může vyslovit svoje
stanovisko. Anketa je naplánována na termín voleb prezidenta republiky.
Při této příležitosti mohou občané svůj anketní lístek vhodit do zvlášť
připravené urny. Zastupitelstvo tento postup schválilo. Hlasovalo 7, pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
7. Zastupitelstvo seznámilo přítomné občany s návrhem farnosti Křižanov o
převodu místní kaple do vlastnictví obce Jívoví. Občané se mohou k této
otázce vyjádřit stejnou formou jako v předchozím bodě. Zastupitelstvo
tento postup též schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8. Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 SB., o
obcích ve znění pozdějších předpisů.
Náklady za rok 2016 - 213 016,- Kč děleno 298 (281 počet osob s pobytem na území
obce + 17 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 715,- Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500 Kč.
9. Diskuze: během schůze.
10.
Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomný poděkoval za účast.

USNESENÍ č. 11
ze schůze zastupitelstva obce konané dne 24. 11. 2017 v 18,00 hod v sále KD

Schvaluje: 6. vypsání ankety k financování stavebních parcel
7. vypsání ankety k převodu místní kaple do majetku obce
8. schválení obecně závazné vyhlášky 2/2017
Bere na vědomí: 0

Zamítá:

0

Ukládá:

0

Vyvěšeno:
Sňato:

25. 11. 2017
15. 12. 2017

