Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:
Počet členů:

30. 5. 2011
18.00 hodin
zasedací místnost obecního úřadu
10 (od 18.30 hod - 11, od 18.45 - 12, od 19.45 - 11)

Zastupitelstvo schválilo:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2011, které je přílohou tohoto usnesení
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2) Na základě doporučení rady obce ze dne 18. 5. 2011 dodavatelskou firmu na výměnu
oken v základní škole firma RI Oslavany
10 pro – 1 zdržel se – 0 proti
3) Ponechat vyhlášku o rekreačním a lázeňském poplatku a vyhlášku o poplatku z
ubytovací kapacity beze změny, tj. rekreační a lázeňský poplatek ve výši 15 Kč za
osobu a den a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 6 Kč za osobu a den.
8 pro – 1 zdržel se – 2 proti
4) Provést asfaltovou úpravu místních komunikací po výkopech po kanalizaci pouze v
rozsahu
výkopu a narušené komunikace kolem něho, nikoliv po celé šířce komunikace.
11 pro – 1 zdržel se – 0 proti
5) Svolat jednání mezi obcí a nájemcem p. Cabejškem Zdeňkem ohledně stavu prodejny
potravin, (nájemce má vyčíslit cenu oprav, předložit vyjádření České obchodní
inspekce).
11 pro – 1 zdržel se – 0 proti
6)Stanovit ředitelce základní školy Mgr. Červinčákové, která se vrací z mateřské
dovolené,
předpokládaný termín nastupuje do funkce od 1. 7. 2011, platový výměr zatím bez
osobního ohodnocení, později lze přiznat.
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se
7) V rámci malého festivalu loutek příspěvek 1000 Kč na toto vystoupení pro děti
v kulturním domě
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se
8) Na základě vyjádření revizního technika o stavu hromosvodů v budově zákl. školy
a tělocvičny provést opravy a následnou revizi
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se
9) Záměr o odkupu kabelové sítě k budově čp. 212
Zastupitelstvo zamítlo:
1) Žádost nově nastupující ředitelky o výmalbu ředitelny a počítačové učebny a o nákup
kancelářských křesel. Vzhledem k tomu, že je nutná oprava elektroinstalace v budově školy a
vybudování kanalizační přípojky, nelze již žádosti z finančních důvodů vyhovět.
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2) Žádost p. Olgy Outulné, Hartvíkovice 183 o odkoupení části pozemku p. č. 56/1
(vedle kulturního domu a kotelny k rod. domu čp. 115).
12 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Záměr o pronájem budovy čp. 212 , který schválila rada obce dne 18.5.2011
2) Návrh nájemní smlouvy mezi obcí a TJ Sokol Hartvíkovice ohledně budovy čp.
212
3) Stav předání kanalizace 1. etapa a výstavby 2. etapa
4) Stav obecních budov – prodejna smíšeného zboží p. Cabejšková Lenka a
rekolaudace prodejny smíšeného zboží p. Karásek Vladimír
5) Situaci ohledně pozemku p. Sýkory Romana, který měl v užívání p. Lukáš
František, Hartvíkovice 147
6) Smlouvu o směně pozemků mezi obcí a manželi Čaňkovými a p. Pokorným
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě.

