ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 5
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 20. března 2019

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
05/01
05/02
05/03
05/04

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4;
informaci místostarosty Václava Henzla o dosavadních závěrech z jednání o integraci veřejné dopravy v oblasti Slánsko;
informaci předsedy komise pro životní prostředí Václava Henzla o závěrech jednání komise ze dne 20.3.2019;
zprávy finančního a kontrolního výboru ZO;

II. S ch v a l u j e :
05/05
05/06
05/07
05/08
05/09

05/10

05/11
05/12

program zasedání zastupitelstva obce č. 5;
uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši 5.075,-Kč na činnost společnosti
Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.. a zároveň pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy;
vyhlášení úmyslu pronájmu obecního pozemku st. p.č. 3 s budovou bez čp. v k.ú. Kobylnníky;
dělení pozemku par. č. 394/3 v k.ú. Páleček a po schválení stavebním úřadem zadání geodetických prací;
vyhlášení úmyslu pachtu těchto obecních pozemků v k.ú. Klobuky: par.č. 801 o výměře 4.294 m2, par. č. 811 o výměře
376 m2, par. č. 816 o výměře 187 m2, par. č. 844 o výměře 5.510 m2, par. č. 853 o výměře 1.319 m2, par. č. 869 o
výměře 464 m2, par. č. 870 o výměře 1.584 m2 a par. č. 930 o výměře 351 m2;
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 28.5.2014 na pozemky v k.ú. Kobyníky se společností Statek
Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. na celkovou výměru 36.306 m2 za roční nájemné 13.722,- Kč a pověřuje starostku
podpisem dodatku;
účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2018 ZŠaMŠ Klobuky a zároveň převedení hospodářského výsledku zisku hospodaření ZŠaMŠ ve výši 149.101,86 Kč do Rezervního fondu školy
nákup defibrilátoru včetně příslušenství pro JSDH Klobuky za celkovou částku 56.270,- Kč vč. DPH.

.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

HENZL Václav

Klobuky dne 20. března 2019

_____________________________
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