Usnesení

č. 13

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 25.4.2008 v suterénu Obecního úřadu.
Zastupitelstvo:
I.

schvaluje

1. předložený program a ověřovatele zápisu Marie Beníčková a Ing. Stanislav Vranka
2. Závěrečný účet obce, a to Hospodaření obce Bánov za rok 2007 s přezkoumáním
hospodaření bez výhrad
3. žádost manželů Bujákových č. 260 o úpravu plochy před domem k parkování a k letnímu
posezení na náklady žadatele. Z bezpečnostních důvodů je nezbytné přeložení plynové
přípojky. Bude zabezpečen průchod po stávajícím chodníku sousedícím s tímto pozemkem.
4. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC DSO Východní Slovácko za rok 2007
5. plán společných zařízení navržený v rámci KPÚ
7. rozpočtové změny č. 1/2008
1/ Příspěvek na provoz MAS
Výdej 6409 5329
35 000,Příjem 4351 2321
5 000,3723 2111
30 000,2/ Neinvestiční dar pro soubor
Příjem 3319 2321
20 000,Výdej 3319 5169
20 000,3/ Výkup pozemků
Změna 2321 6121
-109 000,3639 6130
109 000,4/ Obědy důchodci
Příjem 4359 2111
114 000,Výdej 4359 5169
114 000,8. provozování pěstitelské pálenice obcí Bánov
9. změnu zápisu – zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 50 na 65
s účinnosti od 1.9.2008 u právnické osoby Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, která vykonává činnost škol a školských
zařízení v mimořádném termínu.

-210. výpůjčku parcel č. 5130/20, 5220/301, 4443, 795 a spoluvlastnický podíl id. 1/4 p.č. 1264.
K těmto pozemkům v současné době probíhá převod vlastnického práva a směna.
11. nájemní smlouvy na obecní pozemky k restauraci “U Bujáka” a “Na Výsluní” pro letní
posezení ve výši 1 500,- Kč ročně. Provoz je podmíněn dodržováním nočního klidu.
II.

stanovuje

1. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 29.2.2008 dle nového
nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
2. FC Bánov povinnost úklidu jejich pozemků v okolí fotbalového hřiště - / kolem
“holubárny”- vlečka, křoví ...../ do 31.5.2008
III.

pověřuje a zplnomocňuje

1. starostu obce nákupem dalších pozemků pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Bánov
od majitelů pozemků
IV.

bere na vědomí

1. cenovou nabídku firmy Garden na regeneraci okrasné zeleně v Bánově
2. informace o provozu na DCHB
3. písemné upozornění provozovně “Na trestňáku”, “Na podkově” a v novinovém stánku
o opakovaném porušování zákazu prodeje cigaret a alkoholických nápojů mladším 18-ti
let s možným podnětem k šetření pro policii, živnostenský úřad a ČOI /porušení zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami/
4. ustanovení starosty opatrovníkem osob, jejichž pobyt není znám, a to pro vydání
souhlasu, uzavření a podepsání předmětných smluvních vztahů v souvislosti
s umístěním stavby “Silnice I/50 Bánov – obchvat”
V.

odkládá se

1. žádost manželů Balouchových č. 99 o odprodej části obecního pozemku parc. č. 2/1.
6. bezplatný pronájem pozemku parc. č. s povinností p. R. Tesaříka zajistit nutnou
dokumentaci a legislativu k vybudování parkoviště

Mgr. Zbyněk Král
starosta

Ing. Marie Fremlová
místostarostka

