Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Datum, čas a

Ově

místo: L4.6.2a

ovatelé:

Počet členťr:

Omluveni:

č.5l20t9

17:00

zasedací místnost obecního adu

Kopuled Radek, Zezula Jaromír
9

členrj

od 17:].5 hodin 10

členťrod 18:].5 hodin

9 člen

1,

Zastupitelstvo proiednalo a schválilo:
1l5 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci ,,lnženrirskésítě a komunikace u Borovice ll" - vícepráce
9

pro-0

proti

-

0 zdržel se

běrové ízeník akci ,,Oprava dešťovékanalizace" včetně firem
vybran ch koslovení, členrj komise a návrhu srnlouvyodílo
7 pro-1proti -1zdržel se
2/5 Zadávací dokumentaci na

vri

3/5 Pokácení kaštanu u parku na základě znaleckého posudku (nebezpečípro chodce}

4/5 Cenovou nabídku na

rn

měnu hlavních dve ído základní

7/5 Nákup nov ch kontejnerťl z dotace (85

%

školy

9 pro

-0

-

0 zdržel se

9 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

proti

dotace, počet dle míst stání}
9 pro

-0

proti

-0

proti

zdržel se

a/SŽádast o vydání rozhodnutí o dělení pozemku ve vlastnictví soukromé osoby

L1l5 Projektovou dokumentaci - DSP/PDPS prťrtah lll/3921.4
1Z/5 Projektovou dokumentaci

-

DURIDSP

doplněníchodník

9 pro

-0

-

0 zdržel se

9 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

9 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

T ebíča pově ilo
9 pro - 0 proti - 0 zdržel se

13/5 Darovací smlouvu na dar ve rniši 5 000 Kč Dennímu rehabilitačnímu stacioná

starostu podpisem

smlouvy

i

L4/5 P íkaznísmlouvu na zajištění rniběrového Yízenína Rozšíení ČOV a pově ilo starostu podpisem

smlouvy

9 pro-Oproti-Ozdržel se

t5/5 Žádost Základní školy a mate ské školy Hartvíkovice o povolení uijimky
9 pro

-

0 proti

5/5 Umístěnízpomalovacích retardérťr na Ml, nské ulici

9 pro

-0

proti - 0 zdržel se

6/5 Umístěnídopravního zrcadla na k ižovatce,,U Juránkov, ch"

9 pro

-0

proti

-

9/5 Odkup části pozernku p. č. 3461/4 v soukromém vlastnictví obcí

9 pro

-0

proti

-0

-

0 zdržel se

Zastupitelsttlo proiednalo a zamítlo:

0 zdržel se

zdržel se

7Ol5 Žádost o odkud části obecního pozemku p. č.2062/L

9 pro

- 0 proti -0 zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Smlouvu o nájmu plynárenského za ízeníč.941900L086/4Oa0223549
Cenu za odvoz p ebytk zeminy z akce,,lnžen rské sítě a komunikace u Borovice ll"
Rozpočtovéopat ení č. 4/2Ot9
Rozpočtovéopat ení č,5/2OL9

Projednánízměny č. 1 rjzemního plánu, termín ve ejného projednávání
Nástup nového pracovníka na VPP od 1,.7,2OL9
OZV - poplatek z ubytovací kapacity, rekreačnípoplatek
P ípravu rybníka na opravu - vylovení, vypuštění,svépomo cí, za pomoci složek obce
Konzultace na odboru školstvíKraje Vysočina - podmínky odvolání editele školy
Pracovní skupinu stávajícíz členťrzastupitelstva na studii více čelovéhoh iště

Zastupitelstvo uložilo starostovi:
Návrh záměru na prodej parcel pro RD u Borovice konzultovat s právníkem (zprisob prodeje,

smluvní podmínky, zprisob podání žádostí,atd.) a p edložit na dalšímzasedá ní ZO

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

Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce

