Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 23.10.2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE

99/12 zamítlo
žádost ……… ……. o odkoupení pozemku p.č.1569/1, k.ú. Jablůnka.

103/12 schvaluje
prodej pozemku p.č.2218, k.ú.Jablůnka-253m2 ………………. za 75,-Kč/m2.

110/12 schvaluje
rozpočtové opatření č.7.

111/12 schvaluje
převod lesního hospodářství z hospodářské činnosti na hlavní činnost s účinností od
1.1.2020 s tím, že ponecháme hospodářský výsledek po zdanění na účtu hospodářské
činnosti.

112/12 schvaluje
změnu výše rezervy na obnovu kanalizace s účinností od 1.11.2019 ve výši 500tis. Kč.

113/12 schvaluje
termíny a ceníky svateb:
1. Doba konání svatebních obřadů v rozmezí od 10.00 hodin do 13.00 hodin
Odměny:
matrikářka: pracovní den 600,- sobota 800,-Kč
přednášející básně: pracovní den 300,-, sobota 400,2. Termíny svatebních obřadů v obřadní místnosti a na jiném vhodném místě pro
rok 2020
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

18.01., 25.01.
08.02., 22.02.
14.03., 21.03.
04.04., 18.04.,
16.05., 23.05.,
06.06., 13.06., 20.06.,27.6.
11.07., 18.07.,
01.08., 22.08.,
05.09., 19.09.

Říjen
Listopad
Prosinec

10.10., 24.10.
07.11., 21.11.
05.12., 12.12.

Ve výjimečných případech může být vykonán svatební obřad i v jiném termínu než
v termínech, které byly schváleny. O svatebním obřadu mimo stanovené termíny bude
zastupitelstvo informováno.

114/12 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč na opravu kostela Římskokatolické
farnosti v Pržně a bude zapracován do rozpočtové změny č.7.

115/12 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč na nové vrata kostela Farnímu
sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce a bude zapracován do rozpočtové
změny č.7.

116/12 schvaluje
„Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2050/2019/KH“ na pořízení nové požární techniky nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Jablůnka.

117/12 schvaluje
„Zřizovací listinu“ pro knihovnu Jablůnka.

118/12 schvaluje
„Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“.

119/11 schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu komunikace 1u V Lýkovém poškozené přívalovými
dešti

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

