Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.2l2a2a
Datum, čas, místo: 5. 3.

2O2O

17:00

zasedací místnost obecního ti adu

Ově ovatelé: Jaromír Zezula, Radek Kopulet
Zap isovatelka

:

Jana Zezulová

Počet tičastník: 6 (Vítězslav Rous, Michaela Požárová, František Rach nek, Jaromír 7ezu|a,
Radek Kopuletr , Ji í ŠtoOa)

Počet omluven, ch: 5 (Marek Móczár, Ji
Heraleck,

í Horák,

Pavel K ehlík, Zdeněk Nováček, Tomáš

)

Jednání zastupitelstva ídístarosta obce Vítězslav Rous

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

zasedání
2l2 Ově ovatele zápisu a zapisovatelku

L/2 Program

6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

3l2lnvestiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava st echy budovy ZŠ"
6 pro

4/2 Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve
pově ilo starostu podpisem

smlouvy

v,

-

0 proti

-0

zdržel se

ši 5 000 Kč na akci ,,Happy run 2a2O" a
6 pro - 0 proti - 0 zdržel se

5/2 Sm|ouvu o z ízenívěcného b emene č. J1-01433OO577L8{ací- a pově ilo starostu
podpisem smlouvy
6 pro -0 proti-Ozdržel se
6/Z Smlouvu o z ízenívěcného b emene č. J1-014330057461 |OOL a pově ilo starostu
podpisem smlouvy
6 pro -0 proti -0zdržel se
llZŽádost na odkup části obecního pozemku p. č.2a62/1 v

k.

.

Hartvíkovice
6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

8/Z P ipojení obce k akci ,,Hodina země". Kdy dne 28. 3. 2O2O 20:30 - 21:30 bude vypnuté
ve ejné osvětlení
6 pro - 0 proti - 0 zdržel se

9l2 Žádost o zaprijčeníkutturního domu na akci ,,Retro bál' , která se bude konat dne 18.

2O2a

La/zDohodu o vytvo eníškolskéhoobvodu

4.

6pro-Oproti-Ozdržese

s

obcí Poprivky 6 pro*0 proti

-0

zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:

-

poděkování Nemocnice T ebíčza finančnídar
Možnosti využitíobecního pozemku p. č. 300/3 v k. ri. Hartvíkovice, kten je nyní veden
jako lesní pozemek, k dalšímuužívání
Návrh na opravu chodníku k domu č. p. 189
Prrjběh prodeje pozemku p. č.8718 v k. ti. Hartvíkovice, návrh na vklad, podání žádosti o

dotaci na opravu h bitovní zdi
Zápis z jednání kontrolního rn boru zastupitelstva obce ze dne t9. L2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva je uložen na

obecním adě k nahlédnutí.

Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce

Zapsa|a: Zezulová Jana 6. 3. 2a2O

