Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. t|2gL9
Datum, čas a místo: 25. 1.

ZOtg,17:00

Počet člen : 7 {l7:0O|, 6 {18:30), 7

(19:00)

Zasedací místnost obecního adu

Omluveni:4, Ově ovatelé: Novotná, Rach nek

Zastupitelstvo projedna!o a schválilo:
1/1 V, sledek hodnocení nabídek na dodavatele stavby: Oprava rybníka p. č. 815/1
7 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

Z/1,Vvpracování návrhu ešeníplochy na vícerjčelovéh iště u školy
7 pro - 0 proti- 0 zdržel se
3/1 Opravu opěrné zdi v majetku obce u č. p.40 dle projektu
6 pro

4/1 Nákup

v čepníhozaízenípro pot

-

0 proti

-

].

zdržel se

proti

-0

zdržel se

0 proti

-0

zdržel se

-0

zdržel se

eby obce a spolkovrich organizací

7

pro-0

5/tZakoupení p íst ešku pro posezení (Mikroregion Náměšťsko)
6 pro
7

-

/L Havarijní pojištěnídopravního automobilu pro JSDH dle nabídky
7

pro-0

proti

8/1 Smlouvu o krátkodobém pronájmu st. p. č.2tL/2 v k. ri. Hartvíkovice a pově uje starostu

podpisemsmlouvy

7 pro

-0

proti

-0zdržel se

tO/L Podat žádost o odprodej pozemku st. p. č.3a6 v k. ri. Hartvíkovice
7 pra- 0 proti - 0 zdržel se

tzlL

Oslavu 90. rniročíp estavby budovy základní školy dne 7. 6. 2019

-

Den otev

en ch dve

pro-0

-0

7

proti

í

zdržel se

t3/LZakoupení myčky na nádobí pro pot eby základní školy a mate ské školy
7 pro- 0 proti - 0 zdržel se
3,4/t Dar Nemocnici T

ebíčvevši 5.000,-

Kč na

zakoupenívybavení 7 pro-0

15/l Vybudování zpevněn,ich ploch se závět ím pro

L6lt Smlouvu a z

kontejnery

proti

-0zdržel se

7 pro - 0 proti - 0 zdržel se

ízenívěcného b emene a pově ilo starostu podpisem smlouvy

7
17

/1P

pro-0

proti

-0

zdržel se

íspěvek na penzijní p ipojištění starostovi a zaměstnanc m obce v minimální částce

7

pro-0 proti -

0 zdržel se

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
g/tŽádost TJ Hartvíkovice o brigádu na p. č.294lZ v k. u. Hartvíkovice
6 pro
L1,1t Vyvěšenívlajky pro Tibet

6

-

1 proti

pro-0

proti

-0
-

zdržel se

1 zdržel se

Zastupitelstvo uložilo starostovi:
6/L
- Zajistit odbornou prohlídku st echy na základní škole a
-

st echy na kulturním domě, stav, rozpočet

Zjistit možnosti změny vytápěnív hasičskézbrojnici (tepelné čerpadlo, elekt ina)

- Opravu oplocení

h bitova - rozpočet

- Možnost využitídotacízPOV nebo MMR

Zastu pitelstvo odložilo:

- Schválení návrhu kupní smlouvy mezi obcía farností z drjvodu neriplnosti podkladťl

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Rozpočtovéopat ení č.3/2O18 schválené starostou obce
Rozpočtovéopat ení č. a/2O18 schválené starostou obce
Rozpočtovéopat e ní č. 5/2O18 schválené starostou obce
Darování pozemk pod hlavnísilnicíodrSÚS obci
Havarijní stav dešťovékanalizace pod prritahem obcí - realizace prťrtahu KSÚS v r.2O2O

Vysoké náklady na el. energii v hasičce
zimní rjdržba obce - družstvo, zaměstnanci obce, technika
Pracovní skupiny zastupitelstva obce
Projekt,,Obnova návsi v obci", možnost podání dotace
Oprava vnit ního vybavení tělocvičny - osvětlení, sítě
Konání dětského karnevalu 1. 3. 2019 v kulturním domě

lnformace ze Společnosti obcí pro lesní hospoda ení
Kolaudace akce ,,Stavební prava krajnice komunika ce llll39214 v obci Hartvíkovice"

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

Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce

