U SN E SE N Í
z 48. jednání rady obce Chotěbuz
ze dne 14. 11. 2005
__________________________________________________________________________________

RO č. 1/48/2005 Rada obce schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích , ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 145 odst.1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, úpravu kapacity příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Chotěbuz, a to u součásti základní škola
na 40 žáků a u součásti školní jídelna na 70 jídel.
RO č. 2/48/2005 a)Rada obce schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v 1.NP + 1PP
v budově č.p.90, ul. Na Skalce .
Podmínky :
• termín podání žádostí do 28. 12. 2005 do 12:00 hod.
• nabídka musí obsahovat – účel využití
- nabídkovou cenu za m2
Rada obce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
b)Rada obce schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru
Unimobuňky,ul. Na Skalce .
Podmínky :
• termín podání žádostí do 28. 12.2005 do 12:00 hod.
• nabídka musí obsahovat – účel využití
- nabídkovou cenu za m2
Rada obce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
c)Rada obce schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků k.ú. Zpupná
Lhota p.č. 706/1 a 675/1
Podmínky :
• termín podání žádostí do 28.12.2005 do 12:00 hod.
• nabídka musí obsahovat – účel užívání pozemků
nabídková cena nájmu
Rada obce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
RO č. 3/48/2005 Rada obce schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek, jejichž
vymáhání by bylo neekonomické, dle soupisu v celkové výši :
- služby- položka 2111 ........................... celkem 4 496,10 Kč
- poplatky pes – položka 1341................ celkem
548,- Kč
- předpisy v roce 2005 účet 315/41........ celkem
350,- Kč
RO č. 4/48/2005 Rada obce schvaluje prodej neupotřebitelného palivového dříví z ořezu
v ceně 300,- Kč za m3 .

RO č. 5/48/2005 Rada obce schvaluje v souladu se zněním § 10 Nařízení vlády
č. 251/92 Sb., mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy v Chotěbuzi
Mgr. Jiřině Rechtoríkové v navrhované výši.
RO č. 6/48/2005 Rada obce schvaluje na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích § 102 odst.
2) písm. b), zvýšení osobního příplatku o 500,- Kč, ředitelce Základní
školy Chotěbuz Mgr. Jiřině Rechtoríkové, a to na dobu určitou v měsíci
listopad – prosinec 2005.
RO č. 7/48/2005 Rada obce schvaluje začlenění provozovaných činností ve Sportovně
kulturním středisku Chotěbuz do činnosti bez zvýšeného požárního
nebezpečí ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 133/1995 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů.
RO č. 8/48/2005 Rada obce schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v budově
Sportovně kulturního střediska , a to tělocvičnu a místnost č. 111 v 1.NP .
Kritériem pro výběr zájemce není ekonomická výhodnost pro obec, ale
lepší zajištění veřejných potřeb obce v oblasti sportu.
Podmínky :
• termín podání žádostí do 2. 12. 2005 do 12:00 hod.
• nabídka musí obsahovat – účel využití
- nabídkovou cenu
Rada obce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
RO č. 9/48/2005 Rada obce schvaluje nákup vánočního osvětlení do výše 10 000,- Kč

----------------------------Ing. Martin PINKAS
starosta obce Chotěbuz

----------------------------JUDr. Jan FIEDOR
místostarosta obce
Chotěbuz

RADA OBCE CHOTĚBUZ
svým usnesením č. 5/19/2003 ze dne 10. 12. 2003

schvaluje

záměr pronájmu pozemku p.č. 663/1, k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz
o výměře 390 m 2 .

