Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. U2O2O
Datum a čas: 24.

1,.

ZO}a od 17:00 zasedací místnost obecního ti adu

Ově ovatelé: Ji íHorák, František Rach

nek

Zapisovatelka: Jana Zezulová

Počet člen : 9 (Vítězslav Rous, Michaela Požárová, Tomáš Heraleckli, František Rachťrnek,

Jaromír Zezula, Radek Kopuletlí, Zdeněk Nováček, Ja í Horák, Ji í Škoda} od t7:I5 členrj 10
(Pavel K ehlík ), od 18:00 členri 11 (Marek Móczár)
Hosté: Ji í Němec

Jednání zastupitelstva ídístarosta obce Vítězslav Rous

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
Program zase dání ZO
Program doplněn o jeden bod
1,/3,

2l1, Ové ovatele zápisu a

zapisovatelku

9 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

9 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

3/1 Měsíčníodměna neuvolněn ch člen zastupitelstva obce se na základě novely na ízení
vlády č. 318/20].7 nebude od I. 1,.2a20 zvyšovat
8 pro - 1_ proti - 2 zdržel se

4/1 Měsíčníodměna neuvolněné místostarostky se na základě novely na ízenívlády
3IS|2O17 zvilšíod 1. 2.2020 o deset

6/t

Pííkaznísmlouvu na BOZP

podpisem

smlouvy

k

procent

10 pro

-

0 proti

-t

č.

zdržel se

akci ,,Rozšíení ČOVHartvíkovice" a pově ilo starostu
11 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

7lL Smlouvu o dílo o

vli,konu autorského dozoru k akci ,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" a
pově ilo starostu podpisem smlouvy
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

8/]. Smlouvu o poradenské činnosti k akci ,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" a pově ito starostu
podpisem smlouvy
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

9/1 Kupní smlouvu na,pozemek p. č. 300/3 a p. č. 300/2 v
starostu podpisem

smlouvy

k.

. Hartvíkovice a pově ilo

11 pro

- 0 proti -

0 zdržel se

n/lSmlouvu o dílo na instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius do místníknihovny
a pově il starostu podpisem smlouvy
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
12/t Dar ve v ši 5 000,- Nemocnici T ebíčna zakoupení zdravotnického vybavení a pově ilo

starostu zajištěnímdarovací smlouvy

7 pro - 3 proti

-t

L5/L Vybourání okna mezi sálem v hasičskézbrojnici a kuchyňkou z praktickrich

podáváníobčerstvení

11 pro

-

0 proti

-

zdržel se

d

vodťr -

0 zdržel se

t6/L Žádost místníhosoukromého podnikatele o umístěníreklamního banneru na pletivo
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
kontejnerového stání,,U Borovice"

L7/tZámér na prodej pozemku p.č.357a/26v k. ti. Hartvíkovice
1-1

pro-0proti -0zdržel se

11

pro-0proti -0zdržel se

1,8/L Pravidla prodeje pozemku p. č. 3570/26 v k. ti. Hartvíkovice

19/1,

Vzorovou kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.3570/26 v k. ti. Hartvíkovice
11

2a/LSmlouvu

oz

pro-0proti -0zdržel se

ízenívěcného b emene č. J1-0].4330056460/001 mezi Obcí Hartvíkovice a

E.ON Distribuce, a.s. a pově ilo starostu podpisem

smlouvy

11 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

P íkaznísmlouvu na v kon TDl k akci ,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" a pově ilo starostu
podpisem smlouvy
10 pro - 0 proti - 0 zdržel se

2.3,/3,

22/L Podání žádosti o dotaci z OPŽP na obnovu návsi a parku u hasičky
10 pro

-

0 proti

-

1,

zdržel se

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:

S/rŽádost poskytovatele internetu o umístěnídvou reklamních bannerrj
10 pro

-

na

zemíobce

0 proti

-!

zdržel se

t1,/LŽádost Nemocnice T ebíčo finančnídar na zakoupení zdravotnického zalízení
11

pro-0proti -0zdržel se

L3/LŽádost spolku Lungta o p ipojení obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
8 pro
1,4lL Žádost

-

3 proti

-

0 zdržel se

-

].

nájemník bytového domu čp. 189 o koupi pozemku p. č. 36a1l2
9 pro - 1 proti

zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:

-

Podání žádosti o dotaci z programu Sportoviště 2020 na opravu osvětlení, vnit ních

-

omítek, sítía dalšího vybavenív tělocvičně
Probíhajícípráce na stavbě ,,Rozšíení ČOV", odvoz a skladování zeminy
Možnosti využitídotace OVV 2020 (oprava st echy kulturního domu nebo zateplení a
fasáda hasičky)

-

v, s|edek tahové zkoušky kaštanu pod hospodou

Možnost podání žádosti o dotaci na u sadbu norn ch stromrj
Poděkování Oblastní charity T ebíčza finančnídar
Rozpočtovéopat ení č. L2l2a19 schválené starostou dne L4.12.2019
Úhradu obci za spot ebovanou el. energii v hasičce p i soukrom,ích akcích
lnformaci o tom, že pro tento rok není vypsan, žádnil dotačnítitul na opravu st echy

školy
Nabídky na zakoupení ukazatele rychlosti nebo zpomalovacího semaforu, kten by byl
umístěn na prritahu směrem od T esova do obce
Žadost o zlepšenícesty pod VlkovYmi a Pospíšilornmi směrem k návsi
Vypočet skutečn, ch náklad na jednoho poplatníka za svoz všech odpad

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutí na

obecním adě.

Zapsala: Zezulová Jana dne 28. L. 2020

?r\-t

Mgr. Vítězslav Rous
starosta obce

