usnesení ze zasedání zastupitelstva é. 4l2:0t8
Datum a čas: 16. 5. 2018

2018

18.30 hodin

Počet členťr:10
Ově ovatelé: Jaromír Zezula, Libor Srikora
Hosté: Martin Zedníček,Martin Outulnri, Marek Moczár

-

zástupci TJ Hartvíkovice

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
L/4 Prodlouženípodání nabídek na akci ,,Hartvíkovice: Kabelizace venkovní sítě VO
2018 do 14,00 hodin, v,iběrové ízeníse bude konat 28. 5. 2Ot8 v ].7,00 hodin

-

10 pro
214 Smlauvu o dílo č. 4/2OIS na zajištění v,

Hartvíkovice

-

-0

0 proti

+

rozhlas do 22.5.

zdržel se

běrového ízení,,lnžen,rské sítě a komunikace

u Borovice ll" a pově uje starostu podpisem smlouvy
10 pro

-0

-0

proti

zdržel se

3/aZadávací dokumentaci na vrlběrové ízeník zakázce ,,lnženlírskésítě a komunikace Hartvíkovice
10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
u Borovice ll"

4/4 Hodnotícíkomisi pro rníběrovéízeník zakázce ,,lnženrirskésítě a komunikace Hartvíkovice 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Borovice ll"

-

u

5l4 Darovací smlouvu uzav enou mezi obcí a Nemocnicí T ebíčna dar ve v,, ši 5.000 Kč a pově ilo
10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
starostu podpisem smlouvy
6/4Zajistit p ípravu kabelizace venkovní sítě NN v obci - 2. etapu a 3. etapu
10 pro

8l4Žádost o vyjád ení na akci

-

Petrová

:

-0

proti

-

0 zdržel se

kabel. p ípojka NN a souhlasí se stavbou
10 pro

9l4Žádost o vyjád ení k společnémuohlášení záměru stavby

na

10 pro

- 0 proti-

0 zdržel se

p.č. 3585 /28 a souhlasí se stavbou

-0

proti

-0

zdržeI se

L2l4 Smlouvu č. 1030045567l}a1, o smlouvě budoucí o z ízenívěcného b emene na p. č.3971,, 3964
a 3965 k. ti. Hartvíkovice a pově ilo starostu podpisem smlouvy
10 pro

-0

proti

-0

zdržel se

obce ve v ši 54 000,. Kč Římskokatolické farnosti Hartvíkovice na akci
,,Obnova části fasády kostela sv. Jiljív Hartvíkovicích"
1314 Finančníp íspěvek

10 pro-0proti -0zdržel se

Zastupitelshro proiednalo a zamítlo:

7/4žádostLinkybezpečíopíspěvekve\nši 5.000Kčnaprovoz 10Pro-0Proti-0zdrŽel

se

obci

se

to/4žádost na pronájem domu k bydlení v

10 Pro

-

0 Proti

- 0 zdrŽel

jejím domem za riČelem
Lt/Ažádost majitelky domu čp. 87 o pronájem obecního pozemku p ed
10 Pro - 0 Proti - 0 zdrŽel se
parkování automobilu a ridržby pozemku

Zastupitelstvo bere na vědomí:
lnformaci TJ Hartvíkovice ohledně možnosti sečenía držby h iště v zakoutí
Nutnost p ijetíjednoho pracovníka na
Rozpočtovéopat

e

zkrácen

vazek na ve ejně prosPěŠnéPráce

ní č.6/20]_8 schválené starostou dne

1.4.2OL8

ll"
Cenovou nabídku na vybudováníve ejného osvětlení ke stavebním parcelám,,U Borovice
P edání stavby,,Hartvíkovice: Bytovky kabelizace venkovní sítě NN"
Žádost o koupi stavební parcely ,,U Borovice ll"
Žádost o písemnri souhlas s využitímb,ívaléváhy

Uzavírku silnice Kramolín-Sedlec a z ízeníobjízdnétrasy p es obec
lnformaci o plánované opravě komunikace Ul/3921,4 p es obec
i
Jednání na Měú Náměšť nad oslavou ohledně GDPR, smlouvu o zajištěníplnění rikoIri P sPrávě,
zpracování a ochraně osobních dajťr, jmenování pově ence.

Jednání na Měú Náměšť nad oslavou ohledně změny Č.1 rizemního plánu
Ukončenínájmu a hospoda ení na pozemcích ,,U Borovice ll"

opat ení obecné povahy, kter m se z izuje hlukové ochranné pásmo vojenského letiŠtě
Rozhodnutí správní rady čez o zamítnutížádosti o dotaci na automobil Pro PoŽárníjednotku
Zprávu o p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2017
Současnou situaci v základní škole a mate ské škole, plánovaná schrjzka rodiČťrs vedením ŠkolY

žádost dvou majitelťr hrob o pokácenívzrostl,ich thují u plotu na h bitově
1ápis ze zasedánízastupitelstva je uložen k nahlédnutína

obecním adě.
zdeněk Nováček, starosta obce

