Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 26.6.2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE

72/09 bere na vědomí
doporučení stavební komise, že se u cesty vyčistí příkop a cesta se opraví provizorně.
74/09 bere na vědomí
doporučení stavební komise na dlouhodobý pronájem pozemku p.č.1041/10, k.ú
Jablůnka manželům ……………, Jablůnka s tím, že se připraví smlouva a na příštím
zastupitelstvu se předloží ke schválení.
T : 25.9.2019
Zodp.: E.Krátký

80/09 schvaluje
účetní závěrku obce za rok 2018
81/09 schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy KÚZK o
výsledku hospodaření obce č.123/2018/EKO, a to bez výhrad.
82/09 schvaluje
schvaluje rozpočtové opatření č. 3,4 a navýšení kompetencí starosty na cca. 300 tisíc Kč
v době letních prázdnin.
83/09 bere na vědomí
žádost D-TECHNIKU na odprodej části pozemku p.č. 2226/1,k.ú.Jablůnka za 75 Kč/m2
a do příštího zastupitelstva se připraví kupní smlouva.
T : 25.9.2019
Zodp.: E.Krátký
84/09 bere na vědomí
darovací smlouvy na darování pozemků p.č.118 u bytových domů v Jablůnce a pověřuje
stavební komisi a starostu prověřením žádosti.
85/09 nesouhlasí
s námitkou (nesouhlasem) Petra Kochwassera týkající se zápisu květnového
zastupitelstva 2019.
86/09 bere na vědomí
žádost ………………. o vybudování chodníku do Dolní kolonie od hlavní cesty, a do
příštího OZ zjistí stavební komise podrobnosti

87/09 schvaluje
opravu místních komunikací.

88/09 schvaluje
navýšení příspěvku na stravné pro důchodce o 5 Kč.

87/09 schvaluje
výběrové řízení na akci „Oprava místních komunikací na Nivu a Kobylu“
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: ing. Dybal, Emil Krátký a Jan Kovář.

88/09 schvaluje
instalaci závitových česlí na přečerpávací stanici ČOV v Jablůnce.

90/09 schvaluje
vzor smlouvy o nájmu hrobového (urnového) místa v Jablůnce
Zodp.: D.Hubníková
91/09 schvaluje
vzor smlouvy o nájmu hrobového (urnového) místa v Pržně.
Zodp.: D.Hubníková
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

