USNESENÍ
přijatá na 12. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27. 8. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Veroniku Valtovou a Petra Knopfa - 5ti hlasy
· navržený program program jednání doplněný o nové body - 5ti hlasy
· pronájem volných zahrádek u byfovek, a to zahrádky Č. 3 panu A
ml. a zahrádky č. 6 panu
vzhledem k nesplněni jedné z podmínek
pro uzavřeni najemni smlouvy uvedene ve zverejnenem zameru a to te, ze zajemce
musí mít vyrovnány pohledávky vůči obci, pronájem započne až po jejím splněni - 5ti
hlasy
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· doplnit formou dodatku článek I. nájemní smlouvy na pronájem bytu nad místním
pohostinstvím Cp. 16, uzavřené dne 15. 5. 2019, a to o kŮlnu na dřevo jako součásti
předmětu nájmu (pronajímaných prostor); nedílnou souČástí dodatku bude jako příloha
pŮdorysný plánek, na kterém bude kŮlna barevně vyznačena; v ostatním zůstane
nájem ni smlouva nedotčena - 5ti hlasy
· úhradu faktury č. 190082 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov za provedené
práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouh|aseni
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem - 5ti hlasy
·

vyřazeni počítače z majetku obce, a to na základě doporučení IT technika pana
- 5ti hlasy

· zveřejněni záměru na prodej tří stavebních pozemkŮ v k. ú. Nový Kramolín
za minimálni cenu 121,00 KČ včetně DPH za 1 m2, sestávajIcIch z těchto parcelních čísel:
a) pozemku, jenž je tvořen parč. č. 273/12 o výměře 422 m2, parč. č. 273/17 o výměře
28 m2 a parč. č. 275/15 o výměře 374 m2,
b) pozemku, jenž je tvořen pare. Č. 273/13 o výměře 226 m2, parč. č. 273/15 o výměře
399 m2 a parč. č. 275/27 o výměře 181 m2,
C) pozemku, jenž je tvořen pare. č. 273/14 o výměře 703 m2 a pare. č. 275/26
o výměře 105 m2
přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení nás|edujÍcÍ:
" usnesení přijaté k bodu 10 a) a 10 ch) na zasedání zastupitelstva obce konaném dne
29, 11. 2018
" usnesení přijaté k bodu 10 na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21. 12. 2018
" usnesení přijaté k bodu 11 b) na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 8. 2. 2019
- 5ti hlasy
·

pořÍzení tři KusŮ sběrných nádob na jedlé oleje a tuky od firmy Adler Olomouc v částce
1.021,24 KČ včetně DPH l 1 kus, cena přepravného celkem 286,77 KČ - 5ti hlasy

·
·

v obci" - 5ti hlasy

realizátorem projektu "arboristické ošetření významných stromů

příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 500,00 KČ - 5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomi:

· žádost

na pronájem mÍstnÍho sálu na soukromou akci dne 14. 9.

2019; možnost a podmínky pronájmu si Žadatel dohodne osobně s nájemcem mÍstnÍho
pohostinství

· rozpočtové opatření č. 6/2019
C) Zastupitelstvo obce pověřuje:

· starostku obce uzavřením nájemních smluv s nájemníky zahrádek č. 3 a 6
· starostku obce uzavřením dodatku s pronajÍmatelem bytu na doplněni Článku I.
nájemní smlouvy na E)ronájem bytu nad mÍstnÍm pohostinstvím Cp. 16, uzavřené dne
15. 5. 2019, a to o kulnu na dřevo jako souČásti předmětu nájmu (pronajímaných
prostor)
· starostku obce sdělit paní
informace ohledně její žádosti
o prodej pozemku pare. č. 59 v k. ú. Nový Kramolín
· starostku obce k zajištění instrukčních samolepek od firmy Mirce Domažlice, jimiž
budou opatřeny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky
Zapsal:
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Starostka obce Jana Knopfová ......

Místostarosta obce Michal Hôferle
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