Obec Jablůnka

USNESENÍ
ze 11. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 24.6.2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE

107/11 schvaluje
žádost Mgr.Dušana Tomance o pronájem části parcely p.č.2093/1 o výměře 48m2 na
zřízení zahrádky, k.ú.Jablůnka, za cenu za cenu 1,-Kč/m2 a
pověřuje
E.Krátkého sepsáním nájemní smlouvy
Zodp.:E.Krátký

108/11 schvaluje
žádost manželů Smolkových o pronájem části obecního pozemku o výměře 28m2 na
zřízení zahrádky, k.ú.Jablůnka, za cenu 1,-Kč/m2 a
pověřuje
E.Krátkého sepsáním nájemní smlouvy.
T : 20.6.2015
Zodp.: E.Krátký

116/11 schvaluje
výsledek výběrového řízení na opravu cest do Zbrojovky, Lýkový potok, Juřinek,
Závratě a zpracování projektové dokumentace na cestu na Horní paseky u bytovek
čp.344,345 a u Košelů. Byla vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova
1514, Valašské Meziříčí a
pověřuje
starostu obce podepsáním smlouvy
117/11 schvaluje
žádost Lukáše Válka, Jablůnka 325 o pronájem části parcely p.č.2093/1 o výměře 68m2
na zřízení zahrádky, k.ú.Jablůnka, za cenu 1,-Kč/m2 cenu obvyklou a
pověřuje
E.Krátkého sepsáním nájemní smlouvy.

118/11 schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy o
výsledku hospodaření obce za rok 2014 s výhradami uvedenými ve zprávě KÚ a přijímá
tato opatření :
1. V roce 2015 bude navýšena hodnota pozemku p.č.1569/11 o 1000,-Kč, změna se
týká účtu 0310600 org.9860315.
2. V roce 2015 bude vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 1254,-Kč
vypořádána přes účet 374.
3. Obec bude účtovat v následujícím období jednorázovou sociální výpomoc na účet
572 /transfer/.

119/11 schvaluje
účetní závěrku Obce Jablůnka k 31.12.2014.

120/11 schvaluje
rozpočtové opatření č.4,5.

121/11 schvaluje
přípravu výběrového řízení na „Energetické úspory objektu čp.97 v Jablůnce“.

122/11 jmenuje
členy do hodnotící komise pro posouzení nabídek k výběrovému řízení na akci
„Energetické úspory objektu čp.97“ v Jablůnce pana Vladimíra Ságnera, Emila
Krátkého, Jana Kováře, Vratislava Rachůnka a Petra Brinčeka a jako náhradníka
Zdeňka Mrlinu.

123/11 schvaluje
bezúplatné nabytí darovací smlouvou - nemovitost - budova s číslem popisným 187,
objekt občanské vybavenosti a pozemek p.č. 246/1, zapsáno na listu vlastnictví č. 722,
k.ú. Jablůnka, obec Jablůnka

124/11 schvaluje
investiční náklady na projekt PUMPTARCK a
pověřuje
starostu obce Čeňka Hajného podpisem smlouvy o dílo na výše uvedený projekt.

125/11 jmenuje
členy do hodnotící komise pro posouzení nabídek k výběrovému řízení na akci
„PUMPTRACK“ v Jablůnce Emila Krátkého, Petra Brinčeka a Zdeňka Mrlinu

126/11 schvaluje
plán účetních odpisů ZŠ Jablůnka 2015 – 2. úprava k datu 1.6.2015.

127/11 schvaluje
žádost MŠ Jablůnka o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Jablůnka pro školní rok
2015-2016.

128/11 schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-8011069/VB/1- Jablůnka,p.č.1507/13,NNk.

129/11 pověřuje
Zdeňka Mrlinu a Petra Brinčeka zpracováním konečné fáze plánu rozvoje obce ve
spolupráci s p.Studenskou.

130/11 schvaluje
nařízení č.1/2015 o zákazu podomního prodeje
131/11 zamítlo
srpnové vydání Jablůneckého zpravodaje a
schvaluje
vydání „Informací obecního úřadu“ na formátu A4,který vytiskne obecní úřad.
132/11 vzalo na vědomí
problematiku soužití občanů v Dolní Kolonii a navrhlo, že zkusí zjistit kolik by stála
instalace kamerového systému, aby občané byli více v bezpečí.

133/11 schvaluje
finanční příspěvek na Stezku odvahy ve výši 10000,-Kč.

134/11 schvaluje
finanční příspěvek SPARTAKU Jablůnka ve výši 50 000,-Kč.
135/11 zamítlo
vyhlášku o regulaci konzumu alkoholu na veřejných prostranstvích

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

