Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

ě.3lZOt8

Datum a čas:20. 4.2Ot8 17.30 hodin

9

Počet členů:

od 18 hodin

10

od 18.15

hodin LL

ověřovatelé: ŠkodaJiří, Cabejšek Jan
ZastupitelsWo projednalo a schválilo:
1/3 Vyřazení nedobytných pohledávek ve

rnýši 46

099,90

Kč

9 pro - 0 proti

-

0 zdržel se

3/3 Počet členůzastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2O22 na 11 členů
11 pro

-0

proti

-0

zdržel se

4/3 Dohodu mezi obcí Třesov a obcí Harwíkovice o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu spádové
základní školy 1. stúpně, jejížčinnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice a

pověřilo starostu podpisem této

dohody

5/3 Kupní smlouvu na pozemek p. č. 3585/29 o v,ýměře 43
podpisem

smlouvy

11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
m2 v k. ú. Hartvíkovice a
11_

pro

pověřilo starostu

- 0 proti -

O zdržel se

6/3 Podání žádosti na obec Třesov o koupi žacího stroje - sekačky dle záměru obce Třesov o prodeji
tohoto majetku
11 pro - o proti- 0 zdržel se
/3 Dodavatele na dodávku dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku
SDH Hartvíkovice a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Dodavatele doporučila v,ýběrová
7

komise zastupitelstvu obce ke

schválení.

L1 pro

-

0

proti- 0 zdržel se

8/3 Dodavatele na stavbu skladu zahradní techniky a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.
Dodavatele doporučila uýběrová komise zastupitelstvu obce ke schválení.
11 pro

-

0

proti-

0 zdržel se

g/3 OZV č.1,/2Or8 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

Hartvíkovice

LOl3 OZV č.2/2OL8 o místnímpoplatku ze

psů

11 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

11 pro

-0 proti-

0 zdržel se

LL/3Zapújčeníobecníhotraktoru hasičůmna dovoz dřeva na ,,Pálení čarodějnic"
11

pro-0

proti

-0

zdržel se

12/3 Pravidla pro zapůjčenínůžkovéhostanu 3 x 6 m občanůma organizacím na různéakce
11

pro-0

proti

-0

zdržel se

proti

-0

zdržel se

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:

2l3Žádost o finančnípříspěvek na zřízení nového babyboxu v Nemocnici Jihlava
10 pro

-0

Zastupitelstvo bere na vědomí
Rozpočtovéopatření é.5l2OI8 schválené starostou obce dne 16.3.2018
Výběrové řízení Základní školy a Mateřské školy Hartvíkovice na obsazení místa účetnívedoucí stravování- uklízečky s nástupem L.6,2018
Posouzení OZV č. 2,3,4,5l2OI7 Ministerstvem vnitra - odborem veřejné správy
Nutnost vybavení zásahové jednotky obce pomůckami, oděvem, proškoleníčlenů,lékařské
prohlídky
Potvrzení Kraje Vysočina o podání žádosti o dotaci na dopravníautomobil
Žádost Nadaci ČEz o dotaci na dopravní automobil
Cenovou kalkulaci na zhotovení pamětní desky z bronzu nebo z umělé hmoty
Dodávka 100 ks nov,ých židlído kulturního domu dne 23.4.2OL8

Stavební povolení na opravu rybníka u Žákornlch, rnýzva k podání žádosti o dotaci bude na
podzim 2018
Ceník za ukládání odpadů na skládce TKO v Petrůvkách
Oslavy v,ýročí105 let od založeníSDH v obci dne

2.6.2OI8

Konání zahradní slavnosti ve škole dne 5. 6. 2018

Příštízasedání ZO bude 16. 5. 2018
Zastupitelstvo uložilo sta rostovi

:

Oslovit kamenické firmy z okolí se záměrem zhotovení pamětní desky padlým občanůmv 1,
světové válce
Vyvolat jednání s TJ Hartvíkovice ohledně sečenífotbalového hřiště {dosud zajišťovala obec)

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

zdeněk Nováček
starosta obce

