Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.7l2OL9
Datum a čas: L6.7.2019

ově ovatelé: ŠkodaJi

í, Kopulet

.aO

hodin

Radek

Zasedací místnost

obecního adu

Počet členrj: 8 Omluveni:

3

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

t/7 Záměr na odprodej pozemkťl p.č. 556/2,357al25,357a/26,3570127,3570/28,357al29,357aBa
v lokalitě ,,U Borovice ll" které jsou u Katastrálního rj adu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště
T ebíčzapsány na LV 10001 pro obec a k,ti. Hartvíkovice, P ílohou záměru jsou pravidla pro prodej
pozemk
8 pro-O proti-O zdržel se
2/7 Yzorovou kupní smlouvu pro prodej

pozemk

se z ízenímp edkupního práva

8 pro

- 0 proti -0 zdržel se

3/7 Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - POVV 2019 na realizaci projektu ,,Oplocení
8 pro - 0 proti * 0 zdržel se
stání pod kontejnery" a pově ilo starostu podpisem smlouvy

a

4/7 Nejnižšínabídku na,,Opravu dešťovékanalizace", kterou doporučila komise v ,běrového ízenína
dodavatele

stavby

8

pro-0

proti -Ozdržel se

5/7 Smlouvu o dílo na vliměnu vstupních dve í do budovy školy a pově ilo starostu podpisem

smlouvy

8

pro-0

proti

-0

zdržel se

617 Ustanovení hodnotícíkomise (členy a náhradníky) pro posouzení a hodnocení nabídek pro
ve ejnou zakázku,,Rozší eni ČOV Hartvíkovice"
8 pro - 0 proti- 0 zdržel se

7/7 Ustanovení komise (členy a náhradníky) pro otevírání elektronick, ch nabídek a posouzení
kvalifikace pro ve ejnou zakázku,,Rozší eni ČOV Hartvíkovice" 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Zastupitelstvo projednalo a odložilo:

-

Žádost obce o poskytnutí podpory na poradenskou činnost v rámci Společnosti obcí pro lesní
hospoda eníNáměšťnad Oslavou a pově ilo starostu zjistit podrobnější informace

Zastupitelstvo bere na vědomí:

-

Návrh na opravu polnícesty,,Záhumenice", dodavatel, materiál, cena
Obnova plochy u hasičskézbrojnice - dotace v roce 2019 nep iznána,v L1/2O19 bude podána
opět žádost o dotaci
Rozpočtovéopat ení č.6/2a1r9 schválené starostou obce 10. 6. 2019
Zaháiení opravy rybníka v 7 /2O!9
Zahájení zadávacího ízenína vliběr dodavatele stavby ,,Hartvíkovice - intenzifikace ČOV" a
to firmou AP lnvesting Brno, s kterou je uzav ena p íkaznísmlouva

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

Mgr.Vítězslav Rous, starosta obce

