Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 21.1.2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE

45/5

schvaluje
program zasedání s tím,že byl doplněn o bod 22. Dětské hřiště v Dolní Kolonii a o bod
23. Povodňový plán obce.

30/5

schvaluje
doložení rozpočtové změny č.9.
T : 20.2.2015

Zodp.: E.Matoušková

32/5

OZ schvaluje
odprodej obecního pozemku p.č.622 – zahrada a části pozemku p.č.636 ostatní plocha,
k.ú.Jablůnka do vlastnictví Dušana Tajzlera, za cenu běžnou s tím, že si žadatel zajistí
geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a ve smlouvě
bude zaneseno věcné břemeno pro dešťovou kanalizaci, která je ve správě obce
Jablůnka a
pověřuje
Emila Krátkého vypracováním smlouvy a následné předání na KN.
T : 20.3.2015
Zodp.: E.Krátký

46/5

bere na vědomí
námitku pana Martina Tomeška týkající se finančních příspěvků organizacím.

47/5

schvaluje
zadání zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken na bytovém
domě čp.615.

48/5

schvaluje
spoluúčast obce ve výši 50% na financování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy tělocvičny TJ SPARTAK Jablůnka.

49/5

schvaluje
financování rekonstrukce budovy tělocvičny TJ SPARTAK Jablůnka z obecních
prostředků (mimo dotaci) pro Spartak Jablůnka ve výši 3 500 000,-Kč.

50/5

schvaluje
zadání projektové dokumentace na opravu budovy Smuteční síně.
Zodp.: Z.Mrlina

51/5

schvaluje
změnu odpisového plánu Základní školy Jablůnka na rok 2015 v předloženém znění
(odpisy celkem 871 105,-Kč).

52/5

schvaluje
„Dodatek č.1 ke zřizovací listině školské rady ZŠ Jablůnka, příspěvkové organizace“ a
potvrzuje jmenování členů zastupitelstva (p.Věru Martinkovou a p.Zdeňka Mrlinu) za
členy školské rady.

53/5

schvaluje
změnu odpisového plánu MŠ Jablůnka na rok 2015 v předloženém znění (odpisy
celkem 255 501,-Kč).

54/5

schvaluje
finanční příspěvek Českému rybářskému svazu Vsetín ve výši 5000,-Kč.
T : 20.2.2015
Zodp.: D. Hubníková

55/5

schvaluje
opravu elektroinstalace v dílnách a kanceláři v „Drobných provozovnách“ za celkovou
cenu 12 484,-Kč bez DPH.
T : 20.2.2015
Zodp.: E.Krátký

56/5

bere na vědomí
vytvoření strategického plánu obce a souhlasí s jeho zadáním firmě, kterou vybere
zastupitelstvo.

57/5

bere na vědomí
informace o třídění a odběru bioodpadu v obci.
Zodp.: Z.Mrlina

58/5

bere na vědomí
informace o dostavbě chodníků k nádraží a osvětlení přechodů pro chodce.
Zodp.: Z.Mrlina

59/5

souhlasí
s obnovením úklidu a vývozu odpadkových košů (pytlů) po obci – vyvoz 1x za 14dnů.
Zodp.: Z.Mrlina

60/5

vzalo na vědomí
možnost vybudování „Pumtracku“ na hřišti za obecním úřadem.
Zodp.: Z.Mrlina, P.Brinček

61/5

bere na vědomí
domluvu, že informace o dotacích a smlouvách s tím spojené budou vyvěšeny na
internetových stránkách obce.

62/5

schvaluje
„Jednací řád zastupitelstva obce Jablůnka“ v předloženém znění.

63/5

schvaluje
povodňovou komisi v navrženém složení.
Zodp.: Z.Mrlina

64/5

schvaluje
podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Dolní kolonii.

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

