Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 24.4.2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE

53/07 schvaluje
rozpočtové opatření č.2
54/07 schvaluje
účetní závěrku MŠ Jablůnka za rok 2018 a rozdělení kladného hospodářského výsledku
ve výši 143 559,93Kč následovně: převod do fondu odměn ve výši 18000,-Kč a převod
do rezervního fondu 12 341,73Kč a převod na účet VH předchozích účetních období ve
výši 113 218,20Kč.
55/07 schvaluje
účetní závěrku ZŠ Jablůnka za rok 2018 rozdělení kladného hospodářského výsledku ve
výši 268 946,72Kč následovně: převod na účet výsledku hospodaření předchozích
účetních období ve výši 250 186,-Kč převod do fondu odměn ve výši 6 000,-Kč a
převod do rezervního fondu 12 760,72Kč
56/07 schvaluje
prodej části pozemku p.č.790, k.ú. Jablůnka Ondřeji Vlčkovi za cenu 75,-Kč/m2 s tím,
že si žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně geometrického
plánu.
Zodp.: E.Krátký
57/07 schvaluje
zadávací podmínky pro výběrové řízení na CAS.
58/07 schvaluje
výběrovou komisi na CAS v tomto složení : František Minarčík, Roman Kheil, Radek
Mrlina a jako náhradník Emil krátký.
Zodp.: E.Krátký
59/07 schvaluje
zálohu ve výši 10000,-Kč od každého žadatele o změnu ÚP obce Jablůnka, která se
rozúčtuje dle ceny studie a počtu m2.
Zodp.: E.Krátký, ing.Matoušková
60/07 revokuje
usnesení č.39/5.
61/07 schvaluje
dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dle §6 odst.
5 písm.a) a ve spojení s §55a stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č.2
územního plánu obce Jablůnka.
Zodp.: E.Krátký, Z.Mrlina

62/07 bere na vědomí
žádost manželů Martinkových, Jablůnka o odkup části pozemku p.č.1574/4, k.ú.
Jablůnka a
pověřuje
stavební komisi prověření žádosti na místě.
T: 20.5.2019
Zodp.:R.Juřinek, L.Hajný, J.Kovář
63/07 bere na vědomí
žádost V. Šlosárkové a L. Sováka o odkup části pozemku p.č.1574/4, k.ú. Jablůnka.a
pověřuje
stavební komisi prověření žádosti na místě.
T: 20.5.2019
Zodp.:R.Juřinek, L.Hajný, J.Kovář

63/07 schvaluje
žádost Radka. Juřinka, Jablůnka o odkup části pozemku p.č.65, k.ú. Jablůnka za cenu
75,-Kč/m2 s tím, že si žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
včetně geometrického plánu.
T: 20.5.2019
Zodp.: E.Krátký

64/07 schvaluje
žádost R. Juřinka o odstranění betonových koryt s tím že vybuduje zpevněnou plochu
dle předloženého návrhu..
Zodp.: E.Krátký
65/07 bere na vědomí
žádost manželů Machulíkových o instalaci zpomalovacího retardéru u MŠ Jablůnka.

66/07 schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č.983 a p.č. 986/3,
k.ú.Jablůnka (M.Václavík).

67/07 schvaluje
dotaci na rekonstrukci domu čp.210.
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

