USNESENÍ
přijatá na 13. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 12. 9. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Petra Buršíka a Vlastimila Fainu st. - 5ti hlasy
· navržený program jednání doplněný o nové body - 5ti hlasy
·

návrh geometrického plánu na vytýčení dvou stavebních pozemkŮ v obytné zóně
u nádraží a Části mistni komunikace tamtéž - 5ti hlasy

· pronájmem volné zahrádky Č. 4 panu

pouze však za splněni

podmínky pro uzavření nájemní smlouvy, že zájemce nesmí mít neuhrazené pohledávky
vůči obci; zájemce se tedy před uzavřením nájemní smlouvy buďto s celou rodinou
přihlásí v obci k trvalému pobytu na základě souhlasu vlastníka nemovitosti, v niž byt
užívá, a uhradí v plné výši mÍstnÍ poplatky na letošní rok, a nebo mu bude celková
částka za ně zahrnuta do výše pronájmu uvedené v nájemní smlouvě - 5ti hlasy
· vyjádření souhlasného stanoviska Hasičskému záchrannému sboru PIZ. kraje k provedení úpravy v žádosti o dotaci v "Evidenčním dotačním systému" z pŮvodní požadované
částky 3.600,- KČ na 800,- KČ - 5ti hlasy
· přijeti dotace od PIz. kraje na provoz mÍstnÍ prodejny v letošním roce v částce 30.000,KČ a s podílem obce ve výši 3.334,- KČ - 5ti hlasy
· Vnitřní směrnici obce Nový Kramolín č. 2/2019 o ochraně osobních údajŮ; tímto se ruší
Vnitřní směrnice obce Nový Kramolín č. 3/2018 ze dne 24. 5. 2018 - 5ti hlasy
·

udržování funkčnosti Části dešťové kanalizace umístěné na pozemku parc. č. 970/2,
a to úseku od vtokového objektu po lomovou šachtu, až do doby vyřešení majetkoprávnich vztahŮ - 5ti hlasy

· že podmínky prodeje stavebních pozemkŮ v obci se nezměnily, pozemky jsou i nadále
na prodej bez inženýrských sítí, od čehož se odvÍjí i jejich kupní cena - Stí hlasy
· zařadit prozatím alespoň částku na pobvični finanční podíl na zhotoveni projektové
dokumentace na cyklostezku na Postřekov do rozpočtu obce na přIšti rok, což by zhruba
představovalo 70.000,- KČ, ale vybudování cyklostezky, na kterém by se obě obce
finančně podj|e|y každá jednou polovinou, zrealizovat pouze v případě zIskánI dotační
podpory - 5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· rozpočtové opatření č. 7/2019

· oznámení nájemce mIstniho pohostinství
v měsíci září a říjnu 2019

o pořádání kulturních akci

· oznámení přijaté od zaměstnance obce

· oznámeni přijaté od
jÍcÍ

i sdělení předsedajÍcÍ tohoto oznámeni se týka-

· výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu k měsíci 8/2019

C) Zastupitelstvo obce pověřuje:

· starostku uzavřením nájemní smlouvy s nájemníkem zahrádky č. 4 po splněni podmínky týkajÍcÍ se neuhrazených pohledávek vůČi obci
· starostku k uzavření smlouvy s provozovatelem mÍstnÍ prodejny o poskytnutí příspěvku, kterou je potřeba doložit PIZ. kraji před uzavřením dotační smlouvy
· starostku ke sděleni přijatého stanoviska žadateli
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