Usnesení ze zasedání ZO ze dne 4.6.2019
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
-ověřovatele zápisu pana pana Pavla Sokola a paní Veroniku Valtovou - S-ti hlasy
-program schůze doplněný o nové body - S-ti hlasy
- zrušení usnesení přijatého k bodu 6 na zasedání ZO konaného dne 9.5.2019 a přijetí usnesení
nového v následujícím znění: ZO schvaluje podání žádosti na získání dotace od PK
dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích ve výši 30.000,- kč. Obec přispěje
částkou 3.334,- KČ- 5- ti hlasy
- zveřejnění zářném na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku obce parc.č.
273/1 za účelem provedení vkladu KN pro ČEZ Distribuce, a.s. - 5- ti hlasy
- nájemní smlouvu na pronájem místního pohostinství panu Stanislavu Baxovi
- uvolnění částky do maximální výše 6.000,- KČ z rozpočtu obce na uspořádání dětského dne
8.6.2019 - 5- ti hlasy
- projekt stavby na uložení kabelu NN v horní části obce spol. ENERGON Dobříš s.r.o.
- 5- ti hlasy
- návrh smlouvy na zřízeni věcného břemene na pozemcích parč. č. 273/1 a 275/15 - uložení
kabelu NN v horní části obce- 5- ti hlasy
- na vyřazení majetku v místním pohostinství přesunout na další zasedání ZO- S-ti hlasy
- příkazní smlouvou se spol. Economic Company s.r.o.Praha na zpracování mezd- S-ti hlasy
- podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parč. č. 460/12 z SPÚ na obec- S-ti hlasy
- proplacení faktury č. 20190090 ve výši 37.220,81 KČ od firmy Praves za ponorné čerpadlo
k novému vrtu- -5- ti hlasy
- právní zastupování obce na příležitostné právní poradenství s M
na dohodu o provedení práce a proplacení částky 6.000,- kč jako odměnu
- 5- ti hlasy
- zrušení usnesení přijatého k bodu 10 na zasedání ZO konaného dne 10.4.2019 a provedení
zpevnění části místní komunikace v obytné zóně u nádraží panem
za částku ve výši 37.000,- KČ - 5- ti hlasy
-schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 spolu s jeho přílohami, a to výhradou a přijímá
následující opatření k nápravě chyb a nedostatků.Obec zabezpečí neopakování se zjištěného
nedostatku, zajistí důsledné dodržování zákona o obcích, zejména hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových změn v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem obce. Na provádění nápravy bude dbáno nepřetržitě -5- ti hlasy
- účetní závěrku za rok 2018 a na převod výsledku hospodaření ve výši 1.441.765,64 KČ
z účtu 431 0318 na účet 432 0318 - 5- ti hlasy
- udělení vyjímky z nejvyššího počtu dětí, a to z 20 na 22 v MŠ - 5- ti hlasy
- Notorclubu vyplacení částky 5.000,- KČ - 5- ti hlasy
- nevyplácení měsíční odměny těm zastupitelům, kteří se bez předchozí omluvy starostce obce
nezúčastní v daném měsíci zasedání zastupitelstva- S-ti hlasy

B ) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- vložení dobrovolného vstupného ve výši 1.810,- KČ do obecní pokladny
- udělení souhlasu MČÚ Poběžovice s provedením odstranění zem.stavby bez čp/če na
pozemku parč. č. st.100.
- udělení územního souhlasu MěÚ Poběžovice - se záměrem vybudováni přípojky kabelu
NN pro majitele,pozemku p. č. 56/1.
- rozhodnutí MČU Domažlice, odbor dopravy - roZhodnutí o povolení zvláštního užívání
silnice III. tř. č. 18415 firniou Praves za účelem překopu vozovky pro stavbu kanalizační
přípojky pro dům Cp. 33
-rozhodnutí MěÚ Poběžovice o vydání stavebního povolení pro majitele pozemku
parč. č. 56/1
- vyúčtování firmy Praves za provozování vodovodu a kanalizace a nákladů na ČOV
za rok 2018
-žádost
na prodej palivového dříví
- stížnosti zastupitelů na starostku obce
- rozpočtové opatření Č.4/2019
C) Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostku obce k předběžnému jednání s vlastníky pozemků ohledně možného odkupu části
jejich pozemků potřebných pro vybudování místní komunikace u dílny
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