Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce é.4l2aL9
Datum a čas: 3. 5.

2019

L7.aO hodin

zasedacímístnostobecníhoadu

Ově ovatelé: František Rachtinek, Tomáš Heraleck
Počet člen : 9

od 18 hodin 8 člen

Hosté: p. Thlic. Tomáš Holti

-

od 19 hodin 9 členrj

fará

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

Ll4

Změnu programu a program:

bod č. 12

I

-

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace

-

změna na návrh smlouvy o poskytnutí

-

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace

-

změna na návrh smlouvy o poskytnutí

daru

bod č. 13

daru

9

ll4Závěrečn,í čet obce

pro-O proti-0 zdržel se

za rok 2018 s vlihradou a p ijalo opat ení k nápravě chyb a nedostatkrj

3/a Účetní závěrku obce za rok 2018 všemi hlasy bez p

ipomínek

9 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

9 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

4l4 Účetnízávěrku základní školy a mate ské školy za rok 2018 všemi hlasy bez p ipomínek
9 pro

5l4

Vr sledek hospoda ení základní školy a mate ské škoty ve

rezervníhofondu

- 0 proti -

v ši 1,1..a 278,!1,9 pro-O

a jeho p evedení do

proti

-0

6|a Prodloužení funkčníhoobdobí editelky základní školy a mate ské školy od 1. 8.

neurčitou

8

pro-0

0 zdržel se

proti

zdržel se

201"9 na dobu

-1zdržel se

714 Dar ve v,iši 40 000,- pro TJ Hartvíkovice na činnost v r. 2O19, darovací smlouvu a pově ilo starostu

podpisem

smlouvy

8l4 Dar ve

9

pro-0

proti -Ozdržel se

ši 4Z5a0,- pro SDH Hartvíkovice na činnost v r, 2019, darovací smlouvu a pově
starostu podpisem smlouvy
9 pro - 0 proti - 0 zdržel se
rn

ilo

9|4 lrušení usnesení č. 2O/2 ze zasedání 70 č. 2/2Or9 z dtjvodu opakovaného schválení smlouvy o
poskytnutídotace mezi obcía OblastnícharitouT ebíč
9 pro-0 proti -0zdržel se

p

I

o p ijetí do pracovního poměru na pozici uklízečve ejného prostranství
snástupem od 1.6.2019 na dobu určitou do 31. 12.2at9, st íměsíčnízkušebnídobou,
hrubá mzda
LOIA žádost

I.

9

tí.l4 Návrh
podpisem

pro-O proti -0 zdržel se

smlouvy o sdružen ch službách dodávky elekt iny č. 9101251807 a pově ilo starostu

smlouvy

9

pro-0

proti

-0

zdržel se

L2|4 Návrh smlouvy o sdružen ch službách dodávky elekt iny č. 910].251677 a pově ilo starostu
podpisem

smlouvy

9

pro-O proti -0 zdržel se

L3í4 Jednostupňovri projekt DPS {DVZ} na opravu dešťovékanalizace 8 pro - 0 proti -

1-

zdržel se

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:

L4l4 Nabídku na vydání pamětních mincí obce
9 pro - 0 proti - 0 zdržel se
tsl4 Návrh majitele pozemku 346t/4 na změnu zemního plánu - vymezit zastavitelnou plochu pro
bydlenív rámci změny č. ]. rizemního plánu obce
9 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Konání mezinárodního vzdušného cvičeníDarkBlade 2OL9
Strom Jírovec Mad'al v parku u Prioru - nutnost pro ezání nebo skácení
Opravu - se ízeníhlavních dve í do školy

Podmínky prodeje parcel pro RD

u Borovice {smluvní podmínky, stanovení ceny dle

zn.

posudku, zpťrsob prodeje)
Rozpočtovéopat eníč.3l2a19 ze dne 17. 4.2aL9
Stavbu zídky u bytového domu č.p. 215 - vícepráce k akcí,,lS a komunikace U Borovice ll"
Pozvání pana fará e na dětsk, den na farní zahradě 1. 6. 2019 spojen, s oslavou jeho
životníhojubilea

Zastupitelstvo uložilo starostovi

:

Jednat s maiitelem cesty do Babí hory o posunutí zákazu vjezdu na komunikaci

Prioru, zkusit pro ezat větve, aby se strom dále
p
nenakláněl, v krajním ípadě nechat pokácet
Podat žádost z OW 2019 na vybudování šesti stání pod konte.inery, zhotovitele pak vybrat

Zajistit odborn,li posudek na Jírovec u

podle nejnižšínabídky

Zjistit podmínky prodeje stavebních parcel v okolních obcích, zajistit sepsání kupních smluv
s právníkem

Zajistit v, běrové ízenínaakci ,,Oprava havarijní dešťovékanalizace"
Prově it stavbu zídky u bytového domu č.p. 215 se stav. dozorem lS
Zápis ze zasedánízastupitelstva obce je k nahlédnutí na

obecním adě

Mgr.Vítězslav Ro
starosta obce

