Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 23.9.2020.
ZASTUPITELSTVO OBCE

181/19 schvaluje
rozpočtové opatření č.6.
182/19 schvaluje
žádost obyvatel Jablůnky o prodloužení kanalizačního řádu v obci Jablůnka
183/19 schvaluje
nabídku na bezplatného darování pozemku p.č.1428/4 a 1409/11, k.ú. Jablůnka Obci
Jablůnka
184/19 neschvaluje
žádost spolku „Jablůnka žije, z.s.“ o navýšení finančního příspěvku na vánoční jarmark.
185/19 schvaluje
odpisový plán na rok 2020 MŠ Jablůnka.
186/19 schvaluje
žádost ZŠ Jablůnka o schválení vyřazení majetku.

187/19 schvaluje
žádost ZŠ Jablůnka o navýšení ročního rozpočtu na rok 2020.

188/19 schvaluje
žádost ……………. o pronájem části pozemku p.č.4569/1, k.ú. Jablůnka za 4,-Kč/m2.

189/19 schvaluje
záměru obce na prodej části pozemku p.č.259/2, k.ú.Jablůnka:
„Obec Jablůnka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném
znění, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Jablůnka ze dne 23.9., zveřejňuje
záměr prodeje pozemku p.č. 259/2 o výměře 460 m2 v k.ú. Jablůnka, a to za kupní
cenu ve výši 442,- Kč/m2 určenou znaleckým posudkem č. 3227/7/2020. Na pozemku
se nachází sklepy a stavby ve vlastnictví třetích osob.
Námitky, připomínky a nabídky můžete podávat do 20 dnů ode dne vyvěšení záměru na
úřední desce u Obecního úřadu Jablůnka“.

190/19 schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
1) Obcí Jablůnka 2) …………………………………. 3)VaK, a.s. Vsetín“.

191/19 schvaluje
žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8026664.
192/19 schvaluje
žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900102500 1/VB.
193/19 schvaluje
žádost TJ SKOKOL Jablůnka-Pržno o vyvěšení vlajky dne 8.10.2020 a o konání akce
„Běh republiky“ dne 28.10.2020.
194/19 schvaluje
termíny svatebních obřadů na rok 2021.
195/19 schvaluje
zpracování projektu na Kolumbárium na hřbitově v Jablůnce.
196/19 schvaluje
zrušení daru 5000,-Kč pro Sociální služby Vsetín- zařízení Pržno a
schvaluje
dotaci Sociálním službám Vsetín ve výši 10 000,-Kč - včetně smlouvy.

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

