Usnesení ze zasedání ZO Č.5 ze dne 27.2.2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
-ověřovatele zápisu pana Pavla Sokola a paní Petru Horákovou Krausovou - 6-ti hlasy
-program schůze doplněný o nový bod, vyřazení bodů a změnu pořadí projednávaných
bodů - 6-ti hlasy
-žádost PK na dotaci na dopravní obslužnost v roce 2019 ve výši 9.372,- KČ- 6- ti hlasy
- smlouvu o smlouvě budoucí Č.IV-12-0014151/1/VB o zřízení věcného břemene mezi obcí
Nový Kramolín a společností ČEZ Distributor a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02 na
parcely p.č. 52/4, p.č.1166/2 , p.č. 56/2 a p.č. 1242 v k.ú. Nový Kramolín a vyvěšení záměru
na zřízení věcného břemene služebnosti z důvodu položení kabelu NN- 6- ti hlasy
- smlouvu o smlouvě budoucí Č.IE-12-0007560/VB/ 001 o zřízení věcného břemene mezi
obci Nový Kramolín a společností ČEZ Distributor a.s. se sídlem teplická 874/8, Děčín 405
02 zastoupenou firmou ENERGON Dobříš s.r.o. se sídlem Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
na parcely p.č. St.55, p.č.30 , p.č. 567, p.č. 1172 a p.č. 1229 v k.ú. Nový Kramolín a vyvěšení
záměru na zřízení věcného břemene na obnovu vedení kabelu NN -6- ti hlasy
- vymáhání pohledávky od p.
obcí , ale pouze do výše poplatku 1.000,- KČ- za podání
návrhu k soudu
- 6- ti hlasy
- obecně závaznou vyhlášku Č.1/2019 o volném pohybu psů na veřejném prostranství
- 6- ti hlasy
-vyřazení majetku obce v hodnotě 1.654,- KČ - 6- ti hlasy
- žádost paní
- 6- ti hlasy
- text odpovědí na žádosti o prodej stavebních parcel v obci - 5- ti hlasy
- text odpovědi na žádosti o prodej nebo pronájem nemovitosti ve špatném stavu
v obci - 6- ti hlasy
-částku 10.000,- KČ na oslavy MDŽ v obci - 6- ti hlasy
- žádosti o palivové dříví - 6- ti hlasy
B ) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-žádost manželů
na pronájem obecního bytu
- zakoupení alternátoru do obecního traktůrku v hodnotě cca . 3.040,- KČ
- nominaci kandidáta za plzeňský kaj do Rady SMO
- cenovou nabídkou na ukazatele rychlosti v obci
- cenovou nabídkou na autobusové zastávky
- poděkování organizace SONS za příspěvek , který jí obec poskytla ve výši 500,- KČ
- možnost pořízení propagačních materiálů se znakem obce

C) Zastupitelstvo obce neschvalu je:

- námitku pana Josefa Pešty k zápisu z minulého zasedání ZO
- zpevnění části cesty od čp.65 k nádraží
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Zapsala :

Šárka Chmelíková

Ověřovatelé:

Pavel Sokol
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