USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva obce Stěbořice
konaného dne 6.3.2007
USN.Č. 4/38 – 4/43

Zastupitelstvo
4/38
schvaluje :
1. Výsledek hospodaření ZŠ Stěbořice za rok 2006.
2. Výsledek hospodaření MŠ Stěbořice a školní jídelny za rok 2006.
3. Výsledky kontrol v příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Stěbořice za rok
2006.
4. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2006.
5. Konečnou rozpočtovou úpravu rozpočtu za rok 2006.
6. Rozpočet obce na rok 2007.
7. Nájem lesních pozemků společnosti vybrané ve výběrovém řízení.
8. Převod zástavního práva z čp. 99 na čp. 23 v k.ú. Stěbořice.
9. Zpracování „ Strategického plánu rozvoje obce“ a manažerku
Mikroregionu Opavsko-severozápad jako zpracovatele.
10.Rozpočet Svazku obcí pro provozování vodovodu na rok 2007.
11.Cenu za odvoz odpadu – l výsyp za 66,- Kč.
12.Petici Spolku pro obnovu venkova.
13.Příspěvek na provoz ordinace MUDr. Lepařové.
14.Převzetí čekárny v Novém Dvoře.
15.Dodatek č. k vnitřní organizační směrnici – změna číselných řad účetních
dokladů v účetnictví.

Zastupitelstvo
4/39
schvaluje:
1. Závěrečný účet Obce Stěbořice za rok 2006, se zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Stěbořice Krajským úřadem MSK za rok 2006
bez výhrad a schvaluje celoroční hospodaření obce Stěbořice za rok 2006.

Zastupitelstvo
4/40
schvaluje:
1. Prodej domu čp. 99 ve Stěbořicích, včetně pozemků a zásad pro prodej
výše uvedených nemovitostí.

Zastupitelstvo
4/41
schvaluje :
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 00200121 o poskytnutí podpory ze dne
11.12.2006 – lhůta pro převod vlastnictví se mění na 5 let.

Zastupitelstvo
4/42
ukládá:
1. Připravit výběrové řízení na hospodaření v lesích.
O : starosta
T : 5.6.2007
2. Zajistit odhad nemovitosti čp. 99 ve Stěbořicích, stanovit maximální cenu
a zjistit stanovisko nájemníků ke koupi za tuto cenu.
O : starosta
T : 5.6.2007
3. Svolat seminář zástupců obce a schválit strategickou komisi.
O : starosta a místostarosta
T : 15.3.2007

Zastupitelstvo
4/43
bere na vědomí :
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
2. Zprávu o činnosti rady.
3. Zprávu o stavu na úseku obchodu a služeb.

……………………………
Ing. Vít Kostera
Starosta obce

………………………….
ing. Tomáš Kramný
zástupce starosty

