Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011
Datum konání: 10. 10. 2011
Čas konání:
18. 30 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Počet členů:
9
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1)Návrh smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Lesy ČR a
Společností obcí pro lesní hospodaření, jejímž členem je obec Hartvíkovice
9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2)Rozpočtové opatření č. 4/2011
9 pro – 0 proti - 0 zdržel se
3)Žádost TJ Sokol Hartvíkovice o podnájem objektu ubytovny čp. 212 p. Markovi
Moczárovi
9 pro - 0 proti – 0 zdržel se
4)Žádost p. Františka Matouška o pronájem garáže v obecní budově přes zimní
období (do 31. 3. 2012)
9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Výsledek jednání s ing. arch. Motlem ohledně návrhu územního plánu obce a
připomínek občanů
2) Kanalizace - 1. etapa (v současnosti je podán návrh na kolaudaci stavby)
Kanalizace – 2. etapa (v současnosti je vydáno rozhodnutí o povolení změny
stavby před dokončením)
3) Výsledek veřejnosprávní kontroly na použití účelové finanční podpory z
rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci 2. etapy kanalizace
4) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP –
prodloužení do 30. 11. 2011
5)Stížnost občanů na závažnou trestnou činnost
6)Žádost majitelů bytů domu čp. 194 a domu čp. 128 o vyřešení odtoku dešťové vody
před domy do kanalizace

7)Žádost p. Mráze Václava o opravu přip. odstranění tarásku před vjezdem na
zahradu
8)Poděkování ZŠ Mohelno za sponzorský dar na projekt „Učebna v přírodě“
9)Pozvánku na valnou hromadu svazku obcí „Vodovody a kanalizace“
10)Vybudování pískoviště a doskočiště na dětském hřišti na školní zahradě,opravu
altánku
11) Zajištění provozu tělocvičny pro školu, veřejnost a mládež

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
1)Žádost p. Murina o povolení uskladnění nakladače v obecní stodole /Svazarmu/

Zápis ze zasedání zastupitelstva je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Zdeněk Nováček
starosta obce

