Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.3l2O19
Datum, čas, místo: L7

.

4.2019

].7:00 zasedací místnost obecního rl adu

Ově ovatelé: Bc. Michaela Novotná, Ji íŠkoda
Počet členťr:7

Omluveni: 4

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1/3 Odstoupeníod záměru na pronájem pozemku

p.

č.2L1/2 st. v k. ti. Hartvíkovice

7pro-0proti -0

zdržel se

Z/g Žádost o prominutí penále vzniklého dle nájemnísmlouvy na pronájem pozemku p. č.211,/2 st.
v k. ti. Hartvíkovice
7 pro - 0 proti - 0 zdržel se
3/3 Smlouvu o služebnosti mezí obcí a ČrZ Sr Dukovany

-

souhlas s umístěním koncového prvku

varování na budově hasičskézbrojnice a pově ilo starostu podpisem smlouvy
7 pro- 0 proti

-0

zdržel se

4/3 Žádost někter, ch majitelrj hrobťr o skácení thují v dolní části h bitova s tím, že nebude provedena
náhradnívrisadba a ostatním majitelrim hrobrj bude tato skutečnost oznámena
7 pro - 0 proti- 0 zdržel se

/3 Finančníp íspěvek 3 000 Kč pro všechny žáky, kte íod 1. 9. 2019 začnou navštěvovat některri
ročníkzš v obci. T\iká se í žákrj, kte í zš v minulosti navštěvovali a p ešli do jiné zš.

7

7

pro-0

proti

-0

zdržel se

9/3 Dar ve vriši 5 000 Kč na činnost Denního rehabilitačního stacioná e T ebíč(navštěvuje jeden

občan) a pově ilo starostu zajištěnímdarovacísmlouvy

7 pro - 0 proti - 0 zdržel se

10/3 Darovací smlouvu na dar ve vliši 5 000 Kč na podporu akce Happy Run a pově ilo starostu

podpisem
1,1,/3

smlouvy

Darovací smlouvu na dar ve

podpisem

smlouvy

7 pro-0 proti -0zdržel se

v

ši 3 000 Kč na činnost Diakonie Myslibo ice a pově ilo starostu

7 pro-O proti

-0

zdržel se

t2/3 Smlouvu o p ipojení k distribučnísoustavě mezi E.ON a obcí - odběrné místo p. č. 818/2 (snížení
hodnotyjistič )a pově ilostarostu podpisemsmlouvy
7 pro-Oproti -0zdržel se
t3/3 Smlouvu o p ipojení k distribučnísoustavě mezi E.ON a obcí- odběrné místo p. č.2a62/1,
(sníženíhodnotyjistič )a pově ilostarostu podpisemsmlouvy 7 pro-0 proti -0zdržel se

Zastupitelstvo zruŠilo:
5/3 Usneseníč. 4/1,ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 1. 2019 (nákup

v,,

čepníhoza ízení}

7 pro- 0 proti

-0

zdržel se

613 Pronájem rníčepníhoza ízení

7 pro- 0 proti

-0

zdržel se

t4/3 Žádost Linky bezpečío finančníp íspěvek na činnost v r. 2019

7

pro-0 proti -0

zdržel se

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:

Zastupitelstvo projednalo a odložilo;
Vyhotovení studie na více čelovéh iště u školy
Využitídotace z POVV
Kupní smlouvu na prodej d eva samotěžbou z p. č.29a/2 v k. ti. Hartvíkovice
Nákup vstupních dve í do základní školy

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Rozpočtovéopat ení č.2l20t9 ze dne 25, 3.2019
P ehled plánovan, ch inv. akcí na rok 2019 a možnosti financovánívčetně dalšíhotivěru
Možnosti využitíp ebytkti zeminy z vrikopri u Borovice
P ehled stání po obci a cenovou nabídku na stání pod kontejnery
Oslavu dne dětí 1. 6.2Ot9 na farní zahradě spojenou s oslavou životníhojubilea p. fará e

Zastu pitelstvo uložilo starostovi

:

Vypracovat studii na více čelovéh iště u školy a p edložit ZO k posouzení
Nechat vypracovat cenovou nabídku na stání pod kontejnery (varianta pletivo x kari sítě x
zámková dlažba dle místnípot eby)
Vypracovat propagačníleták o základníškole
Zjistit jaká je závada na vstupních dve ích do školy, najít ešení

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na

obecním adě.

Mgr.Vítězs aV o
starosta obce

s

