Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy konaného dne 24.9.2009
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 14.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy Ing.Libora Vaňka a pana Josefa Mrázka
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy:
Program:
1) Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
2) Zpráva o činnosti Rady městyse
3) Projednání návrhu na schválení Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy –
aktualizace s vazbou na novelu zák. č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
4) Projednání návrhu rozpočtových změn, možnosti využití zdrojů financování
rozvojových programů
5) Různé
- záměr vybudování bezpečnostního zábradlí chodníku č. p. 185
- projednání zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu na pozemcích obce
- projednání záměru zahájení prací na změnách územního plánu v r. 2009
- projednání návrhu přesunu pomníku
- informace k možnému využití plochy vedle hřiště
- náměty a připomínky občanů
- informace o auditu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
- společný postup městyse a Policie ČR k zabezpečování pořádku
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy bere zprávu o činnosti Rady městyse na vědomí.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy projednalo návrh textu zřizovací listiny a
schválilo Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy s účinností od 25.9.2009
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009 a 3/2009 dle návrhu .

Usnesení č. 6: Instalaci zábradlí k chodníku a vybudování chodníkových stupňů na stezce od
Svobodových po RD p. Urbana řešit po uvážení vhodnosti provedení a zjištění nákladů.
Realizovat s vazbou na finanční možnosti.

Usnesení č. 7 : Zastupitelstvo městyse schvaluje pana Františka Hlaváčka, jako tzv.
určeného zástupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovacích
dokumentací obce.

Usnesení č. 8: zastupitelstvo městyse souhlasí s přesunem pomníku obětem II. Světové války
na nový hřbitov s tím, že umístění nebude bránit možnosti umístění případně nového pomníku
obětem I. sv. války.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo mětyse souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci s Policií ČR
dle návrhu.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedení auditu ZŠ a MŠ,
zastupitelstvo mětyse souhlasí s hlasováním o důvěře řediteli ZŠ a MŠ
Usnesen č. 11: Zastupitelstvo městyse
Štěrbáčkovi.

vyjadřuje nedůvěru řediteli školy Mgr. Bořivoji

Starosta městyse :

JUDr. František Pernica

………………………….

Místostarosta :

p. František Hlaváček
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