USNESENÍ

přijatá na 15. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24. 10. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Luboše Hánu a Veroniku Valtovou - 5ti hlasy

· navržený program jednání - 5ti hlasy
· úhradu Částky 1.000,00 KČ panu Baxovi za akci pořádanou obcí nebo jejími složkami
v sále mÍstnÍho pohostinství, a to po dobu nájmu, který je sjednán na dobu určitou
v délce trvání 1 roku počÍnaje dnem 18. 6. 2019; za tímto účelem bude vyhotoven
dodatek k nájemní smlouvě - 5ti hlasy
· úhradu faktury č. 190103 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov za provedené
práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasenI
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem; za tímto účelem
bude ze spořÍcÍho účtu obce převedena částka ve výši 1.000.000,00 KČ na úČet běžný 5ti hlasy
· pIán inventarizaci k 31. 12. 2019 a složeni inventarizačních komisi k tomu určených 5ti hlasy
· návrh smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta dokumentace pro
výstavbu chodníku v obci mezi obcí a Ing. Michalem Ptáčníkem a úhradu odměny
za jeho dosavadní výkon ve výši 3.533,00 kč bez DPH - 5ti hlasy
· úhradu faktury č. 192036 vystavené firmou Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o.
za aktualizaci rozpoČtu a výkazu výměr na vybudování místni komunikace v obytné
zóně u nádraží dle pŮvodní projektové dokumentace - 5ti hlasy
· vyhotovení pasportu staveb na pozemku parč. č. 592/2 firmou Praves s.r.o. za účelem
bezúplatného převodu pozemkŮ pod nimi z SPÚ na obec - 5ti hlasy
· objednávku vypracování projektu řešícího odklonění nadměrného množství sráŽkové
vody u vtokového objektu dešt'ové kanalizace nacházejÍcÍho se u Cp. 51- 5ti hlasy
· nákup dvou odpadkových KošŮ, které nahradí koše stávajIcI umístěné u zastávky
autobusu a telefonní budky - Stí hlasy
· přizvání žadatelky o prodej stavebního pozemku tvořeného pare. čísly 273/14 a 275/26
na přIŠtí zasedání zastupitelstva obce, kde ji bude objasněna situace v této lokalitě a
sděleny podmínky prodeje - 5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

· požadavek nepřítomných zastupitelŮ na zařazení dvou bodŮ do programu jednání - 5ti
hlasy
· požadavek p,

na úhradu honoráře kapele, která by hrála na Mikulášské zábavě

dne 7. 12. 2019 - 5ti hlasy

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomi:
· uznáni

pochybeni

p.

ohledně

rozšÍření

pódia

bez

předchozího

zastu pitelstva
· výkaz plnění rozpočtu ke 30. 9. 2019

· protokol o kontrole provedené OIP Plzeň
· rozsvěcování vánočního stromu v neděli 1. 12. 2019.

Zapsala:

jana Knopfová
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