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Č.j. :   91/2012                                                                                                                         zápis č: 9 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrchovany ze dne 19.6 2012 od 17 hodin v prostorách obecního 

úřadu. 

1. Zastupitelstvo  vzalo na vědomí zápis z minulého zasedání dne 27.3.2012 

2. Ověřovateli tohoto zápisu jsou pověřeni  Martin Zbudil a Vojtěch Vorel. 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s prodejem dřeva firmě BAGO. 

4. Zastupitelstvo bylo informováno o objednávce střechy na obecní úřad u firmy RABAT ČR. 

5. Dále starosta seznámil o návrhu směrnice o zadávání veřejných zakázek toto je potřeba 

připravit a schválit. Zastupitelstvo schvaluje přípravu směrnice 5 z 5 přítomných.  

6. Starosta informoval že 25.6.2012 proběhne na krajském úřadě v Liberci převod pozemků do 

vlastnictví obce. 

7. Od 1.7.2012 bude spuštěn oficiálně  registr obyvatel. 

8. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo 5 z 5 přítomných hlasů ceny pozemků a to nejméně 50 Kč. za 

jeden metr čtvereční ostatní plochy a nejméně 80 Kč . za jeden metr čtvereční stavební 

plochy. 

9. Dále starosta informoval o nákupu křovinořezu a nákupu programu  OFFICE. 

10. Starostovi ukládá zajistit jedno místo na vytvoření pracovního místa VPP, předběžně pro 

Jiřího Maláka. Pro 5 z 5 přítomných. 

11. Dále starosta informoval o stavu silnice ten  nám Krajská správa silnic zamítla ale starosta 

hodlá pokračovat v jednání  dál. 

12. Nadále starosta pokračuje v jednání o ČOV ve Vrchovanech a po obdržení vyjádření od 

Inspekce živ. Prostředí se bude pokračovat v žádosti o prodloužení užívání ČOV. 

13. Dála starosta informoval o poskytnuté dotaci ne pěstování lesa Krajským úřadem ve výši 

42 688 Kč. 

14. Poté schváleno nákup internetového programu zákonů. CODEXIS právní informační systém. 

Po ukončení předplatného s firmou Moravia press , jedná se o nákup na tři roky  dopředu za 

18 000Kč a zaváděcí poplatek 4000Kč celkem tedy za 22 000 Kč schváleno 5 z 5 přítomných. 

Ceny jsou bez DPH. 

15. Pro zvýšení bezpečnosti dětí , se po žádosti matek rozhodlo zastupitelstvo zakoupit pletivo , 

na oplocení rybníčku .pro 5 z5 přítomných. 



16. Ke dni konání schůze tj.k 19.6.2012,se ruší neřízené žádosti o výrobu palivového dřeva, a  

zakládá se nový pořadník s termínem ukončení prací do třiceti dnů o de dne ustanovení 

termínu výroby dřeva. Dále se stanový cena palivového běžného metru dřeva samovýrobou 

na 100 Kč za metr. Schváleno 5 z 5 přítomných. 

Přítomní zastupitelé byli Jaroslav Křupala, Martin Vorel, Vojtěch Vorel, Tomáš Pokorný, Martin Zbudil. 

 

 Zápis byl sepsán dne 22.6.2012                                                             Jaroslav Křupala starosta 

Ověřovatelé  

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

    

 

 

 


