Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 11.12.2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE
126/14 zamítlo
žádost ……………………o odkup částí pozemku p.č.4/1, k.ú.Jablůnka.
127/14 bere na vědomí
odstoupení pana Petra Kochwassera z funkce zastupitele.
128/14 bere na vědomí
složení slibu ing.Denisy Čižmářové – nové členky zastupitelstva obce Jablůnka podle
§69, odst.2 zákonač.128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
129/14 odvolává
z funkce člena kontrolního výboru pana Petra Kochwassera
jmenuje
do funkce členky kontrolního výboru v souladu s § 117, odst.2 a §84, odst.2, písm.1
zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění ing.Denisu Čižmářovou.

130/14 schvaluje
rozpočtové opatření č.9.

131/14 schvaluje
1. rozpočet obce na rok 2020 v paragrafovém znění dle zveřejněného návrhu
s následujícími změnami takto:
Změna proti návrhu rozpočtu
Pol 4222 se navyšuje o 500 000,-Kč
Par 2212 se snižuje o 100 000,-Kč
Par 3113 se navyšuje o 100 000,-Kč
Par 3613 se navyšuje o 500 000,-Kč
Par 3635 se snižuje o 60 000,-Kč
Par 2321 se snižuje o 940 000,-Kč
Pol 8115 se upravuje na výši 2 262 900,-Kč
Příjmy
Výdaje
Schodek

39 498 100
40 458 000
- 959 900

Financování
959 900
2. střednědobý výhled obce na rok 2021 až 2023.

132/14 schvaluje
rozpočet MŠ Jablůnka na rok 2020 včetně střednědobého výhledu.

133/14 schvaluje
rozpočet ZŠ Jablůnka na rok 2020 včetně střednědobého výhledu

134/14 schvaluje
výpověď nájmu nebytových prostor (chladírna) pana TomášeVálka,
Valašské Klobouky ke dni 1.12.2019.
135/14 bere na vědomí
žádost pronájem nebytových prostor (chladírna) s POHŘEBNÍ SLUŽBOU U SV. PETRA,
Rožnov pod Radhoštěm.
136/14 stanovuje
stočné na rok 2020 od 1.1.2020 - 30.4.2020 ve výši 25,12Kč včetně DPH a od 1.5.2020
ve výši 24,03Kč včetně DPH.

137/14 schvaluje
spoluúčast ve výši 40 000,-Kč na zimní údržbu 2019/2020 komunikace
do průmyslového areálu bývalé Zbrojovky.

138/14 schvaluje
dodatek ke smlouvě o zimní údržbě s panem Tomášem Bartoněm.

139/14 schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 obce Jablůnka o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jablůnka.

140/14 schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.4/2019 obce Jablůnka o místním poplatku ze psů

141/14 schvaluje
žádost ………………… o pronájem části obecního pozemku p.č.575, k.ú.Jablůnka.

142/14 schvaluje
žádost manželů …………….. o pronájem části pozemku p.č.2093/1, k.ú.Jablůnka.

143/14 bere na vědomí
odvolání pana Z.M. z vedení posilovny v Jablůnce.

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

