USNESENÍ
přijatá na 14. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 8. 10. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Luboše Hánu a Petra Buršíka - 5ti hlasy
· navržený program jednání - 5ti hlasy
· odložit rozhodnutí o zrušeni usneseni přijatého k bodu Č. 18 na zasedání konaném dne
7. 8. 2019 a přijetí usnesení nového do přÍštjho zasedání, na které bude přizván
nájemce rrňstniho pohostinství - 5ti hlasy
· návrh smlouvy na poskytnuti příspěvku z rozpočtu obce mezi obcí a ZKD Sušice - 5ti
hlasy
· provedeni přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ veřejného osvětlení firmou Stemont
z dŮvodu překážky v dokončeni výstavby chodníku v obci dle PD, a to na pozemcích
pare. č. 1143/25 a 1161/6 v k. ú. Nový Kramolín - 5ti hlasy
· úhradu faktury Č. 190095 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov za provedené
práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasení
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem - 5ti hlasy
· výměnu stropních svítidel v sále mÍstnÍho pohostinství - 5ti hlasy
· úhradu faktur
- 5ti hlasy

za zpěvnění části komunikace v obytné zóně u nádraží

· přijeti finančního příspěvku od Plzeňského kraje v částce 6.000,00 kč na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostŮ do 40ti let věku - 5ti hlasy
· úhradu odměny
za poskytnuté právni služby v období
červen - září 2019 v částce 3.500,00 KČ na základě uzavřené dohody o provedeni práce
- 5ti hlasy
· pronájem zahrádky Č. 4 u bytovek panu j

a ruší tímto usnesení

přijaté k bodu č. 7 na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 12. 9. 2019 - 5ti hlasy
· prodlouženI termínu dokončeni výstavby chodníku v obci do 15. 12. 2019 - 5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
· požadavek nepřítomných zastupiteIŮ na zařazeni dvou bodŮ do programu jednání - 5ti
hlasy

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· nové platební podmínky ČNB pro vedení účtů a nový ceník - obojí platné od 1. 12.
2019

· rozpočtové opatření č. 8/2019

· prezentační publikaci s cenovou nabídkou vánočního osvětlenI v obci

D) Zastupitelstvo obce pověřuje:
· starostku uzavřením smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce mezi obci a ZKD
Sušice
· starostku jak uzavřením nájemní smlouvy s panem

tak sdělením

mu, že nastane-li situace, kdy by požadoval opakované prodlouženI nájemní smlouvy,
avšak o pronájem zahrádky projeví zájem i jiný žadatel, a to takový, jenž bude v obci
k trvalému pobytu přihlášen, bude tento, vzhledem k trvalém u bydlišti žadatele mimo
naši obec, před p
v pronájmu upřednostněn
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Starostka obce jana Knopfová
Místostarosta obce Michal Hôferle
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