Obec Jablůnka

VÝPIS -

USNESENÍ

ze 12. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 23.9.2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE

136/12 bere na vědomí
žádost Jany Vaškové, Jablůnka 376 o pronájem či odprodej části parcely p.č.1044/5 o
výměře 30m2 k.ú. Jablůnka, na zřízení zahrádky a
pověřuje
stavební komisi prověřením situace a podáním zprávy do příštího zastupitelstva.
T : 20.10.2015
Zodp.:E.Krátký, J.Kovář,P.Brinček,V.Rachůnek

137/12 schvaluje
zpracování územní studie na dané pozemky na rozdělení „plochy individuálního
bydlení“BI 6 na dvě samostatné části.
T : 20.10.2015
Zodp.:E.Krátký
138/12 bere na vědomí
žádost Zdenky Kyselé a Pavly Kopečné, Jablůnka 345 o odstranění problému
s prosakováním vody před domem čp.345 a
rozhodlo
udělat rozbor této vody.
T : 20.10.2015
Zodp.:E.Krátký
139/12 bere na vědomí
žádost Petra Martinka, Jablůnka 219 o změnu ÚP Jablůnka- zahrnutí pozemku
p.č.1430/16, k.ú Jablůnka do území vhodné k zástavbě rodinnými domy.
140/12 bere na vědomí
informace o dalším postupu týkající se akce „chodník u Machalů“.
141/12 bere na vědomí
informace o budově Sokolovny.

142/12 neschvaluje
návrh na zveřejňování zápisů ze ZO na stránkách OÚ.
143/12 bere na vědomí
informace o úpravě nařízení o podomním prodeji a nechá toto nařízení právně posoudit.
T : 20.10.2015
Zodp.: Z.Mrlina

144/12 neschvaluje
Vyhlášku o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích

145/12 schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Jablůnka a Městem Vsetín na výkon přenesené
působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

146/12 schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle přílohy.

147/12 schvaluje
příspěvek rodinnému centru Jabloňka ve výši 3000,-Kč na akci „Uspávání broučků“,
včetně veřejnoprávní smlouvy.
T : 20.10.2015
Zodp.: D.Hubníková
148/12 bere na vědomí
informace ředitele školy Mgr.Drlíka.

149/12 schvaluje
výpověď pana Vítězslava Hlubka, Jablůnka čp.5 na nebytové prostory v areálu
fotbalového hřiště k 30.10.2015.
T : 20.10.2015
Zodp.: E.Krátký

150/12 schvaluje
poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,-Kč Domovu se zvláštním režimem Pržno.
T : 20.10.2015
Zodp.: D.Hubníková
151/12 bere na vědomí
zprávu finančního výboru o provedené finanční kontrole.
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

