Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce é.3l2a2D
Datum, místg e čas: 17. 4.
Počet členrj: IL

Hosté:

2020

kulturní dr3m Hartvíkavice ad 17:00

Ově ovatelé: Požárová Michaela, Móczár Marek

Mgr". Kuchynka Jaromír

Jednání zastupitelstva ídístarosta obce Vítězslav Rous.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1/3 Navržen, program, doplněny o jeden bod podíl Autocampu na financování akce
,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" a změnu místa konání ZO z dťrvodu nouzového stavu a
povinn, ch rozestupťt mezi členy ZO.
11

2l3

Ově ovatele zápisu

Zezulovou

Janu

pro-0proti -0zdržel se

p. Požárovou Michaelu a p. Móczára Marka, zapisovatelku
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

p.

3l3

Žádost o odloženíplatby kupní ceny pozemku p. č. 3570127 a pově llo starostu zaslat
vyrozumění o schválení žádosti s tím, že pokud nebude platba p ipsána do 30. 4. 2020 na
čet obce, pak obec jednostranně odstupuje od kupní smlouvy a prodej se ruší.
11

pro-0proti -0zdržel se

4/3 Smlouvu o dílo na realizačnídokumentaci stavby k akci ,,Hartvíkovice - Dostavba
kanalizace" a pově ilo starostu podpisem smlouvy.
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

5l3 Smlouvu o společném zadání ve

ch zadavatel

akci ,,Ul/392t4 Hartvíkovice,
pr tah" s tím, že současně obec p edložízměny oproti privodnímu projektu, tak jak byly
schváleny na ZO v červnu 20t9 a starosta zjistí, jak,, m zp rsobem lze tyto změny realizovat.
ejn,

k

10 pro

-0

proti

-

1 zdržel se

613 Financování akce ,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" bude nadále ve stejném režimu jako bylo

dohodnuto, tzn. z vlastních zdrojrj obce a dotačních titulrj, autocamp Wilsonka se nebude
podílet na financování rozšíeni ČOV.
11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Zastupitelstvo bere na vědomí:

-

Dar od Mikroregionu Náměšťsko -

d evěné posezení se st íškou,které bude

umístěno v parku u k ižovatky za prodejnou potravin.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutína

Zapsala: Zezulová ,20. 4.zaZO

obecním adě.

Mgr.Vítězslav Rous, starosta obce

