
Z Á  P I S
ze 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 

 dne 10.2.2011

Začátek jednání:  18,00  hodin
Přítomni:  
Omluven: 1 Nechuta – lázeňská péče
Občané: 8

Ověřovatelé zápisu: Olosová Milada, Sedlák Zdeněk
Zapisovatel: J.Henzl

1, Zahájení, seznámení s programem
2, Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3, Schválení rozpočtu obce pro rok 2011
4, Stanovení podmínek pro sběr papíru na rok 2011
5, Různé, došlá pošta 

o schválení kronikáře a odměny pro kronikáře
o prodloužení nájemní smlouvy
o stanovení pravidel pro vydávání listů

6, Diskuse, usnesení a závěr

    - je nutno stanovit pravidla pro nakládání se dřevem rostoucím mimo les a současně   
      stanovit za jakých podmínek se bude prodávat dřevo na stavby do příštího zasedání
                                 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body  byly projednány, zastupitelstvo 
přijímá z tohoto zasedání následující usnesení:

      II.   37 ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočet obce pro rok 2011, rozpočet je přílohou
           tohoto zápisu                    

     Hlasování: pro- 8  proti- 0   zdržel- 0  
 
II.   38 ZO Rychnov na Moravě stanovuje pravidla pro sběr papíru pro rok 2011, tyto pravidla
      jsou součástí tohoto zápisu
     Hlasování:   6 - 1(Sedlák) - 1(Švehla)

II.   39 ZO Rychnov na Moravě schvaluje kronikáře obce p. Josefa Henzla a stanovuje mu
      odměnu ve výši 2000,-Kč/rok splatnou vždy jedenkrát ročně po zápisu do kroniky

Hlasování: 8 – 0 -  0   

II.  40 ZO Rychnov na Moravě schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 1, byt č.6 dům
      č.p.220, nájemné se uzavírá na dobu určitou a to od 1.3. 2011 do 29.2. 2012 s panem   
      Františkem Borovcem
      Hlasování: 8- 0 - 0          
  
II.   41 ZO Rychnov na Moravě schvaluje pravidla pro vydávání Rychnovských listů, pravidla 
      jsou součástí toto zápisu 
      Hlasování: 8 – 0 -  0

Jednání ukončeno:  19,10 hodin

                                 

                 Josef Henzl                        Hana Šmídová                          Milan  Hána 
                místostarosta 1.                  místostarosta 2.                        starosta obce



Ověřovatelé zápisu :                                                                       
Olosová Milada                                 ….................................                  
Sedlák Zdeněk             ….................................       


