Obec Jablůnka

VÝPIS - USNESENÍ
Z 21. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 9.6.2016.
ZASTUPITELSTVO OBCE

209/21 schvaluje
závěrku obce Jablůnka za rok 2015.
Zodp.: ing.Matoušková
210/21 schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy o
výsledku KÚZK o výsledku hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad.
Zodp.: ing.Matoušková
211/21 schvaluje
pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn do výše 300 000,-Kč, v období
červenec a srpen 2016 s tím, že zastupitelé o změnách budou ihned informováni
e-mailem.
Zodp.: ing.Matoušková
212/21 schvaluje
termín pořádání dalšího zasedání zastupitelstva obce Jablůnka 21.9.2016.

213/21 schvaluje
rozpočtové opatření č.4
Zodp.: ing.Matoušková
214/21 schvaluje
přijetí překlenovacího úvěru na opravu cesty na Lázek.

215/21 schvaluje
přijetí překlenovacího úvěru na nákup hasičského vozidla do výše cca. 2 000 000,-Kč.

216/21 schvaluje
žádost MŠ Jablůnka o schválení změny odpisového plánu na rok 2016 k 1.5.2016.

217/21 schvaluje
žádost ZŠ Jablůnka o schválení 1.úpravy odpisového plánu (5/2016) na rok 2016.

218/21 schvaluje
„Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 o nočním klidu“ a zrušuje „Obecně závaznou
vyhlášku obce Jablůnka č.1/2010, o ochraně nočního klidu“.

219/21 vzalo na vědomí
žádost Milana Martinka, Jablůnka 661 o umístění dopravního zrcadla a
pověřuje
stavební komisi shlédnutím místa a vyhodnocením situace..
T.: 30.8.2016
Zodp.: p.Krátký, p.Brinček,p.Kovář,p.Rachůnek

220/21 schvaluje
smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí dotace č.D/1166/2016/KH na nákup
dýchacích přístrojů.
Zodp.:p.Koňaříková
221/21 schvaluje
podat žádost o dotaci na opravu kříže, kterou připravuje a zpracovává p.Drlík.
T: 20.9.2016
Zodp.:p.Drlík
222/21 schvaluje
oplocení areálu ZŠ Jablůnka v roce 2016.
Zodp.: p.Krátký
223/21 vzalo na vědomí
prověrku BOZP a PO v ZŠ Jablůnka.
Zodp.:p.Drlík
224/21 vzalo na vědomí
aktuální informace o chodníku za železničním přejezdem směrem k Machalům.
225/21 vzalo na vědomí
informace o přírodní cyklodráze Na Rybníčku (PUMPTRACKU) a
zamítlo
poskytnout na ni finanční prostředky a to z důvodu, že už v obci jeden PUMPTRACK
obec postavila a zaplatila za něj 700 508,-Kč,z toho vlastních prostředků 300 508,-Kč.
226/21 vzalo na vědomí
návrh Strategického plánu obce Jablůnka s tím, že zastupitelé podají své připomínky na
obecní úřad do 15.srpna 2016, tyto pak zhodnotí a zapracují do konečného
Strategického plánu obce p.Mrlina, p.Studenská a p.Drlík.
Zodp. P.Mrlina
227/21 schvaluje
přijetí dotace a provedení výběrového řízení na akci „Obnova obecního a krajského
majetku po živelných pohromách – Most ev.č. M2-1u a Obnova obecního a krajského
majetku po živelných pohromách – Most ev.č. M3-1u“.

228/21 schvaluje
přijetí dotace a provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Lesní cesty Na
Lázek“.

229/21 schvaluje
bezplatný pronájem jídelny ZŠ Jablůnka na pořádání okresního sjezdu svazu žen.
230/21 pověřuje
stavební komisi zhlédnutím cesty p.č. 106, k.ú.Jablůnka a sloupku, který je tam
postaven bez souhlasu majitelů pozemku a podáním zprávy v příštím OZ.
Zodp.: p.Krátký, p.Brinček,p.Kovář,p.Rachůnek

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

___________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

