Obec Jablůnka

VÝPIS - USNESENÍ
Z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 20.9.2017.
ZASTUPITELSTVO OBCE

332/32 schvaluje
žádost Kristiána Bebjaka, Jablůnka 223 o odkup části obecního pozemku p.č.243
(cca.230m2) a p.č.199 (cca70m2) za cenu 75,-Kč/m2.
T : 20.10.2017
Zodp.: E.Krátký

333/32 schvaluje
výměnu střešní krytiny na domě Jablůnka 307, udělá se to v roce 2018. Výměna se dá
do rozpočtu na příští rok.
T : 20.10.2017
Zodp.: E.Krátký

334/32 schvaluje
rozpočtové opatření č.6.
335/32 bere na vědomí
informace o projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Jablůnka“.

336/32 schvaluje
podle §6 odst.5 písm. B) a § 55, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, zprávu o
uplatňování územního plánu Jablůnka za období 01/2013-01/2017 včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Jablůnka.
Zodp.: Z.Mrlina
337/32 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč Domovu Jitka.
T : 20.10.2017

Zodp.: D.Hubníková

338/32 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 4000,-Kč Elim Vsetín.
T : 20.10.2017

Zodp.: D.Hubníková

339/32 schvaluje
žádost Libora Šuláka, Jablůnka 578 o odkup části obecního pozemku p.č. 1205/1 za
cenu 75,-Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s odkupem pozemku,
včetně geometrického zaměření.
T : 20.10.2017
Zodp.: E.Krátký

340/32 schvaluje
výpověď nájmu Lenky Hurtové, Pržno z nebytových prostor čp.97 ke 30.9.2017.

341/32 schvaluje
žádost Hany Kratochvílové, Jablůnka 231 o odkup 1/3 pozemku p.č.2176/2 a 2176/3,
k.ú.Jablůnka s tím, že žadatelka uhradí veškeré náklady spojené s odkupem pozemku,
včetně geometrického zaměření.
T : 20.10.2017
Zodp.: E.Krátký

342/32 schvaluje
žádost firmy HAJDIK, a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě-plynovodu.

343/32 schvaluje
„Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě VaK/42/17/16/01216“ mezi obcí
Jablůnka a VaK Vsetín, a.s.

344/32 neschvaluje
žádost Erika Holubce, Vsetín o odkup části obecního pozemku p.č.2219, k.ú.Jablůnka .

345/32 schvaluje
výpověď z nájmu Beaty Galetové z nebytových prostor čp.600 ke dni 30.9.2017.

346/32 schvaluje
výpověď z nájmu Olgy Kovářové z nebytových prostor čp.207 ke dni 30.9.2017.

347/32 schvaluje
dodatek ke smlouvě mezi obcí Jablůnka a manžely Pajdlovými, Jablůnka 549,
prodloužení smlouvy na pronájem pozemku p.č.42 o výměře 525m2 do roku 2042.
T : 20.10.2017
Zodp.: E.Krátký
348/32 schvaluje
smlouvu na stavbu „REKO VTL V33082 shybka Ratiboř“.

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

___________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

