Usnesení ze zasedání ZO ze dne 10.4.2019
A) Zastupitelstvo obce schvalu je:

-ověřovatele zápisu pana Petra Buršíka a paní Ivanu Majkovou - 9-ti hlasy
-program schůze doplněný o nové body - 9-ti hlasy
- zrušeni usnesení přijatého k bodu 10 na zasedání ZO dne 8.2.2019- 5- ti hlasy
- žádost pana
na umístění stavby kůlny na pozemku p.č. 488/7 - 8- mi hlasy
- napojení nemovitosti čp.33 na splaškovou kanalizaci na vlastní náklady majitele
nemovitosti- 5- ti hlasy
- pronájem bytu nad místním pohostinstvím panu
- 5- ti hlasy
- OZV Č.2/2019 - 9- ti hlasy
- cenovou nabídku p.
na zpevnění komunikace v obytné zóně u nádraží -5- ti hlasy
- proplacení faktury č. 19/01/0046 na částku 431.801,- KČ bez DPH, proplacení faktury
Č. 19/01/0067 na částku 98.234,- KČ bez DPH a proplacení faktury č. 19/01/0068
na Částku 87.254,- KČ bez DPH - 5- ti hlasy
- proplacení faktury č. 19/01/0061 na částku 38.586,- KČ bez DPH - 8 - mi hlasy
- cenovou nabídku a návrh smlouvy na výkon technického dozoru investora nad prováděním
stavby chodníku při komunikaci II/195 Ing.
na částku 60.000,- KČ - 5 - ti hlasy
- rozpočtové opatření Č.3/2019- 9- ti hlasy
- žádosti o palivové dříví - 9- ti hlasy
V
- pronájem sálu místního pohostinství na soukromou akci p. P
- 7- mi
hlasy
-uložení palivového dříví vedle domu čp.12 v obci- 9- ti hlasy
B ) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- dodatek č. l ke smlouvě o dílo s firmou Praves na akci ,,Výměna hydrantů, Šoupat
a uzávěrů na vodovodním řadu Nový Kramolín"
- ŕo@očtové opatření Č.1 a 2/2019
- zápis z provedené kontroly v MŠ ze dne 21.11.2018
- celkové náklady na MDŽ ve výši 10.686,- KČ
C) Zastupitelstvo obce neschvalu je:

- návrh pana Pavla Chmelíka, aby se zasedání ZO konala v sobotu v sále místního
pohostinství
- pronájem místního pohostinství slečně
- pronájem místního pohostinství panu
-návrh pana
, aby o refundaci mzdy rozhodovalo zastupitelstvo obce
D) Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostku obce uzavřít smlouvu o dílo s p.
zóně u nádraží - 5 ti hlasy

na zpevnění komunikace v obytné

Zapsala :

Šárka Chmelík,,á

Ověřovatelé:

Petr Buršík
Ivana Majková..
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