Obec Jablůnka

VÝPIS - USNESENÍ
Z 37. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 21.2.2018.
ZASTUPITELSTVO OBCE

355/37 schvaluje
žádost Jiřího Kláska, Milana Párala, Romana Lišky o odkup části pozemku p.č.2093/1,
k.ú.Jablůnka pro výstavbu tří garáží a stanovuje cenu 100,-Kč/m2 + DPH a
pověřuje
p.Krátkého zpracováním smlouvy.

376/37 schvaluje
rozpočtové opatření č.1.
377/37 bere na vědomí
žádost manželů Kesslar, Vsetín odkup pozemku p.č.1574/16, k.ú.Jablůnka a
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti.
T: 28.3.2018
Zodp. : E.Krátký, P.Brinček,V.Rachůnek, J.Kovář

378/37 schvaluje
finanční dar na žáka ZŠ Horní Lideč ve výši 4000,-Kč.
T: 28.2.2018
Zodp. : D.Hubníková

379/37schvaluje
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce dotaci na rok 2018 včetně
smlouvy ve výši 14 000,- Kč.
T: 28.2.2018
Zodp. : D.Hubníková
380/37 schvaluje
Domovu Jitka dotaci na rok 2018 včetně smlouvy ve výši 6000,-Kč.
T: 28.2.2018
Zodp. : D.Hubníková

381/37 schvaluje
žádost manželů Vrajových, Jablůnka o výměnu pozemků p.č.1506/3-63m2, k.ú.
Jablůnka za obecní pozemek p.č.1506/16-32m2, k.ú.Jablůnka.
T: 28.2.2018
Zodp. : E.Krátký
381/37 souhlasí
s podáním žádosti JPOII Jablůnka o dotaci na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky s tím, že má obec finanční prostředky na dofinancování akce.

382/37 schvaluje
žádost Vodo-Topo Verner-Smolák o pronájem nebytových prostor v objektu čp.97 a
pověřuje
p.Krátkého sepsáním nájemní smlouvy od 1.3.2018.
T: 28.2.2018
Zodp. : E.Krátký
383/37 schvaluje
odkup domu čp.271 včetně pozemku p.č.2161, za cenu 1 900 000,-Kč a pozemků
p.č.2163 – 1964m2 za cenu 196 400 a pozemky okolo domů, p.č.2154 – 952m2 za cenu
95 200,-Kč, vše v k.ú. Jablůnka, celkově za 2 191600,-Kč, od p.Andrei Smékalové,
Valašské Meziříčí.
pověřuje
starostu sepsáním a podepsáním kupní smlouvy.
384/37 bere na vědomí
nabídku p.Bečky na prodej pozemků na LV 500, k.ú.Jablůnka a
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti.
T: 28.3.2018
Zodp. : E.Krátký, P.Brinček,V.Rachůnek, J.Kovář
385/37 schvaluje
že Obec Jablůnka disponuje s finančními prostředky v rozpočtu obce na koupi
hasičského dopravního automobilu maximálně do výše 1 050 000,-Kč a
schvaluje
výběrovou komisi na koupi hasičského automobilu ve složení : Roman Kheil, Emil
Krátký, Jaroslav Janírek.
T: 28.3.2018
Zodp. : E.Krátký

386/37 schvaluje
podání žádosti o dotaci na opravy cesty do Zbrojovky.
387/37 zamítlo
navýšení odměn zastupitelů.
388/37 bere na vědomí
informaci, že březnové zastupitelstvo se bude konat 28.3.2018.
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

___________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

