USNESENÍ
z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Kramolín
konaného dne 21.12.2018

(sestaveno dle jednotlivých bodŮ programu jed nání)

A - Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 1

- předsedajÍcÍ starostku obce Janu Knopfovou - B-mi hlasy
- ověřovatele zápisu josefa Peštu ml. a Petra Buršíka - B-mi hlasy
- navržený program jednání a dodatečné zařazení dalších bodů - 7-mi hlasy
Bod 2

- zařazeni příspěvku 40.000,- KČ na činnost SDH do rozpočtu na rok 2019 - 7-mi hlasy

Bod 3
a) zařazeni částky 36.300,- KČ na pořizenI počítače pro účetní do rozpočtu obce na rok 2019 - 7-mi
hlasy
b) poníženÍ rozpočtu MŠ na rok 2019 o částku 7.800,- KČ oproti původně navrženému - 7-mi hlasy
- požadavek ředitelky MŠ na použití rezervního fondu MŠ v případě potřeby - B-mi hlasy
- bod 12 písm. b) proplacení běžných výdajů v roce 2018 SDH v částce 5.000,- KČ formou příspěvku
na činnost v roce 2019 a zařazenitéto částky do rozpočtu obce na rok 2019 - B-mi hlasy
- rozpočet obce na rok 2019 - B-mi hlasy
Bod 4
- střednědobý výhled obce na období 2020-2022 - 5-ti hlasy

Bod 5
- strategický rozvojový plán obce na období 2020-2022 - 7-mi hlasy (již schváleno 29.11.2018)
Bod 6

l) zrušení části ".....výborů a....." v posledním bodu usneseni Č.1/2018 týkajIcI se výše odměn
Členům KV a FV- 6-ti hlasy
2) výši odměn členům KV a FV v částce 2.350,- KČ hrubého l rok- 6-ti hlasy
Bod 7
- plán inventarizaci k 31,12.2018 a složeni inventarizačních komisí- 6-ti hlasy

Bod 8
- plán financováni obnovy vodovodu a kanalizace obce na roky 2019-2028 - B-mi hlasy
Bod 9
- pravomoci starostky obce k provádění rozpočtových změn v roce 2019 - S-ti hlasy
Bod 10
- doplnění schváleného záměru na prodej tří stavebních parcel v lokalitě u nádraží o výši
minimálni Částky za prodej ] m2 121,- KČ včetně DPH - B-mi hlasy
Bod 12
c) bezplatný pronájem místního sálu na výroční či. schŮzi sdh - 7-mi hlasy
Bod 13
f) bezplatné zapŮjčeni pohostinství na soukromou akci
celého objektu po dobu akce - B-mi hlasy

za podmínky vytápěni

g) prohlídku obecního bytu nad místním pohostinství zajemcem o pronajem -B-mi hlasy

P

Bod 13
h) zasahováni obce do řešeni stížnosti pana

C - Zastupitelstvo obce pověřuje:
Bod 12
a)

dohledem na správné provedení úpravy povrchu MK u RD čp.11 - 7-mi hlasy

D - Zastupite|stvo obce bere na vědomí:
Bod 1

- poznámku
starosta
- námitky

že volba předsedajÍcÍho není nutná, je-li zasedani ZO přítomen
k zápisu ze zasedání Č.2

Bod 11
- návrh rozpočtu pro rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021 Svazku
DomaŽlicko
Bod 13
a) informaci o výplatě akcií ČS Komerční bankou na účet obce
b) ceník na rok 2019 firmy Rumpold-R
C) protokol o kontrole OSSZ Domažlice

d) souhlas MěÚ Poběžovice, odbor výstavby a ŽP, s provedením ohlášeného stav. záměru u RD
čp.56
e) oznámeni ukončení činnosti firmy Početka s.r.o.
ch) protokol o výsledku kontroly v MŠ provedené KÚ PK, odbor školství
i) rozpoČtové změny Č.13 a 14/2018
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Michal Hôferle

místostarosta obce
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Jana Knopfová
starostka obce

