
Obec Záluží

Zastupitelstvo obce Záluží

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Záluží

 konaného dne 27. 4. 2015

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 680/1. 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměn zastupitelů, a to neuvolněný starosta Kč 
18651,-, neuvolněný místostarosta Kč 10472,-, předsedové výborů Kč 1573,- 
s účinností od 1. 5. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo obce schvaluje převod telefonního čísla 724 173 943 na soukromé a 
použití soukromého čísla starosty jako služební, s tím že mu bude hrazena polovina 
faktury.
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 1
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním reklamního loga obce a účastí v projektu 
Sociální automobil.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.



Usnesení č. 38

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nových internetových stránek a jejich správu 
panem Markem Coufalem.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 38 bylo schváleno.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby nového obecního úřadu a komunitního 
centra v Záluží.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 7000,- na 
akci „Čarodějnice na koních“ a souhlasí s využitím pozemku obce k parkování vozidel
návštěvníků akce.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním maringotky na obecním pozemku u Labe.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat firmě BAUBE vypracování projektové 
dokumentace ke stavbě nového obecního úřadu a komunitního centra.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 43 bylo schváleno.



Kontrola usnesení: Zapisovatelka přečetla zastupitelům obsah návrhu usnesení. Všichni 
zastupitelé s tímto projevili souhlas.

__________________________ ______________________________

           Jaroslav Svoboda   Miroslav Štembera

                  starosta      místostarosta

Ověřovatelé: __________________________

                                    __________________________

V Záluží dne 6. 5. 2015

Vyvěšeno: 6. 5. 2015

Sejmuto: 21. 5. 2015


