Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 17.2.2021.
ZASTUPITELSTVO OBCE
216/21 bere na vědomí
vyjádření stavební komise k žádosti …………………. o odkoupení pozemku
p.č.2175+část pozemku 2176/1 o výměře 270m s tím, že se ještě sejdou s žadatelem.

217/21 schvaluje
vyjádření stavební komise k nabídce …………………….. na odprodej pozemků s tím,
že pokud nebudou pozemky převedeny obci darem, tak o ně nemá obec zájem.
218/21 bere na vědomí
vyjádření stavební komise ke stížnosti …………………… s tím, že se svolá schůzka na
místě až nebude sníh.
219/21 bere na vědomí
rozpočtové opatření č.11.

220/21 schvaluje
rozpočtové opatření č.1/2021

221/21 schvaluje
plán odpisů MŠ Jablůnka na rok 2021.

222/21 schvaluje
plán odpisů ZŠ Jablůnka na rok 2021.

223/21 schvaluje
žádost …………………………………. o odpuštění nájmu v době COVID (říjen 2020
– únor 2021).
224/21 bere na vědomí
žádost …………………….. o pronájem části obecního pozemku p.č.743, k.ú.Jablůnka.
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti a podáním zprávy v příštím OZ.
225/21 schvaluje
výsledek výběrového řízení na akci „Návěs s nakládacím jeřábem“.

226/21 schvaluje
výsledek výběrového řízení na akci „MŠ Jablůnka-revitalizace kuchyně“ a „MŠ
Jablůnka-revitalizace kuchyně-gastro vybavení“

227/21 schvaluje
- podání žádosti o dotaci na akci: "Stavební úpravy bytového domu č.p.271, p.č. 2161,
k.ú. Jablůnka" z programu 298 22, podprogram 298D 22 30 Ministerstva financí ČR
- investiční záměr k uvedenému projektu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
- způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt v bytovém domě č.p.271
takto:
a) výše nájemného bude pevně stanovena zastupitelstvem obce Jablůnka, nebude však
nižší než 30,- Kč/m2 /měsíc. Nájem bude každoročně zvyšován o míru inflace
b) o přidělení bytu bude rozhodovat zastupitelstvo obce na základě posouzení
doručených žádostí o byt s ohledem na sociální situaci žadatele, rodinnou situaci s
upřednostněním žadatelů rodin s malými dětmi, matek samoživitelek, seniorů nad 60
let věku a přihlédnutím k pořadníku doručených žádostí. Smlouva o nájmu bude
uzavírána na dobru určitou min. na 2 roky s možností prodloužení.

228/21 schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace v Lýkovém“.

229/21 schvaluje
vypracování projektové dokumentace Jablůnka-doplnění kanalizace II.

230/21 schvaluje
prodej pozemku p.č.259/2, k.ú.Jablůnka o výměře 460m2 manželům ………………….,
za cenu 442,-Kč/m2 s tím, že si nechají zpracovat geometrický plán na vlastní náklady.

231/21 schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IP-12-8026248, Jablůnka, p.č.696,
NNk.

232/21 schvaluje
žádosti organizací o dotaci na rok 2021 včetně veřejnoprávních smluv v těchto částkách:
Český svaz žen, z.s. Jablůnka
Český svaz včelařů, z.s. Jablůnka
ZO Postižených civilizačními chorobami Jablůnka
Myslivecké sdružení Lázek Jablůnka
Český Rybářský svaz
Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka

15000
15000
15000
25000
5000
20000

Tělovýchovná jednota Sokol Jablůnka-Pržno
Fotbalový klub Jablůnka
Auxilium, o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
3.přední hlídka Royal Rangers Valašsko oddíl Jablůnka
Základní škola Horní Lideč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
Elim Vsetín, o.p.s.
Diakonie Valašské Meziříčí
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Základní kynologická organizace Ratiboř
Diakonie Vsetín
Celkem

45000
100000
10000
5000
15000
5000
30000
5000
2000
20000
3000
10000
345000

233/21 bere na vědomí
zprávu o přezkoumání nápravných přijatých opatření pro KUZK, odbor ekonomický,
oddělení kontrolní.

234/21 schvaluje
doplnění „Strategického plánu obce“ o rekonstrukci knihovny.

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

