
Usnesení z 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Zubří 

ze dne 20. 5. 2009 

Zastupitelstvo schválilo: 

 

1. Hospodaření obce za rok 2008 – s následujícím výsledkem: 

 

Příjmy:  Schválené rozpočtové příjmy činily 3 535 600,- Kč 

  Příjmy po schválení rozpočtových změn činily 4 584 300,- Kč 

  Skutečné příjmy za rok 2008 činily 4 584 489,91,- Kč 

Výdaje:  Schválené rozpočtové výdaje za rok 2008 činily 5 185 700 

          Skutečné výdaje za rok 2008 činily 5 034 339,47 Kč 

Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodaření obce za rok 2008 s výhradou a vyzvalo k odstranění závad 

 

2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Zubří s výsledkem: 

      Celkové náklady za rok 2008 činily 2 215 564,70 Kč. 

Celkové výnosy za rok 2008 činily 2 277 250,03 Kč. 

 

3. Zaslání objednávky ing. Havelkovi na projektovou dokumentaci pro inženýrské sítě pro obytný soubor 25 

rodinných domků. 

 

4. Záměr na prodej částí parcel p.č. 19 a p.č. 137/1, cca 50 m2, ing. P. Svobodovi, bytem Haškova 1273/2, 

Žďár nas Sázavou. 

 

5. Záměr na prodej, popř. pronájem části parcely č. 522, cca 50 m2, p. Záluskému, bytem Zubří 93. 

 

6. Řešení kolem dění v klubovně mládeže – mládeži bude zaslán dopis, aby klubovnu řádně uklidili, 

dodržovali noční klid a v klubovně nikdo nepřespával. Totéž platí i pro boudu na fotbalovém hřišti. Dále si 

mládež mezi sebou zvolí jednoho zástupce staršího 18 let, který bude zodpovídat za chod klubovny a 

dodržování pořádku. 

 

7. Vyhlásit v místním rozhlase, že existuje vyhláška o využívání obecního pozemku a upozornit na její 

dodržování. Zároveň poděkovat občanům, kteří se o obecní pozemky bez nároku na odměnu starají. 

 

8. Vícepráce na obecní budově– zbudování výklenků na chodbě směrem k místnosti hostince a vybudování 

náznaků klenby nad průchody mezi místnostmi. 

 

9. Zřízení telefonního paušálu pro místostarostu na částku 500 Kč/měsíc   

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

 

-  zpracování urbanistické studie pro obec Zubří 

-  informaci kronikáře o povinnosti uložit kroniku do archivu 

 

 

 

  Jiří Havlíček       Ing. Bc. Vladimír Novotný 

místostarosta        starosta 


