Obec Jablůnka

VÝPIS - USNESENÍ
Z 22. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 21.9.2016.
ZASTUPITELSTVO OBCE

230/22 vzalo na vědomí
odvolání pana Smoláka k rozhodnutí stavební komise o odstranění sloupku na p.č. 106 a
pověřuje
stavební komisi schůzkou na místě samém a přizváním p.Smoláka.
T: 20.10.2016
Zodp.: E.Krátký,P.Brinček,J.Kovář,V.Rachůnek

231/22 schvaluje
rozpočtové opatření č.5.

232/22 schvaluje
rozpočtové opatření č.6

233/22 schvaluje
žádost p.Petra Hruštince, Jablůnka 209 o ukončení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v domě čp.97 ke dni 30.9.2016.

234/22 schvaluje
žádost p.Aleny Vráželové, Halenkov o ukončení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v domě čp.97 ke dni 30.9.2016

235/22 schvaluje
žádost Květoslavy Urbánkové, Jablůnka 362 o odkoupení části pozemku p.č.670,
k.ú.Jablůnka (cca 37m2) za 75,-Kč/m2 s tím, že si žadatelka uhradí veškeré náklady
spojené se zaměření a s prodejem pozemku.
T: 20.11.2016
Zodp.: E.Krátký
236/22 schvaluje
žádost manželů Hajdíkových, Jablůnka 573 o odkoupení části pozemku p.č.341/1,
k.ú.Jablůnka za 75,-Kč/m2 s tím, že si žadatelé uhradí veškeré náklady spojené se
zaměření a s prodejem pozemku.
T: 20.11.2016
Zodp.: E.Krátký

237/22 schvaluje
žádost p. Lukáše Válka, Jablůnka 325 o postavení altánu na pronajatém pozemku
p.č.2093/1.
T: 20.10.2016
Zodp.: E.Krátký

238/22 schvaluje
žádost Českého svazu žen Jablůnka a o finanční příspěvek ve výši 10000,-Kč.
T: 20.10.2016
Zodp.: D.Hubníková
239/22 schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.EP-2003236/034 na
pozemky p.č.1351/7, 1357, 1128, 1351/8, 1348, 1337/3, 8334/18, 636/11, 1846/3
k.ú.Jablůnka.

240/22 schvaluje
smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-8011069/1 Jablůnka, Houserová,
p.č.1507/13, NNk.

241/22 schvaluje
výsledky výběrového řízení na akci „Řešení bioodpadu v obci Jablůnka“ a
pověřuje
starostu podepsáním smlouvy s vybranou firmou.
242/22 schvaluje
zrestaurování kříže ponechat ho na místě, kde byl doposud a
pověřuje
p.Drlíka vyřízením žádosti o dotaci na zrestaurování kříže a dalším jednání
s Mgr.Machalovou.
Zodp.: L.Drlík
243/22 schvaluje
- podat žádost o dotaci na nákup lesní techniky.
- podat žádost o dotaci na opravu komunikace do Zbrojovky.
244/22 schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu“ a
jmenuje
komisi na provedení výběrové řízení ve složení Vratislav Rachůnek, Jan Kovář, Petr
Brinček a jako náhradník Emil Krátký.
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

___________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

