Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny – Ledská
Č. 4/2019
ze dne 15.5.2019
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josef Vanický a Pavel Hovorka, zapisovatelku M. Kolářovou
2. schvaluje program dnešního zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení 3/2019
3. Smlouvy
4. Stavby
5. Ostatní
6. Diskuze
7. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 3/2019
4. revokuje usnesení č.3/2019 v bodě 5 starostovi podepsat novou nájemní smlouvu s platností
od 1.1.2019 nahrazuje s platností od 1.6.2019 na dobu neurčitou

5. revokuje usnesení č.3/2019 v bodě 9 ve výpočtu na rok 2019 se částka 21,94 Kč/m3 včetně
DPH nahrazuje částkou 10,00 Kč/m3 včetně DPH

6. schvaluje žádost na pokrytí provozních nákladů pohostinského zařízení na rok 2019 a ukládá

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 52 000,- Kč
z rozpočtu obce na provozní náklady pohostinství v Hřibinách č.p. 11 za rok 2019 provozovateli
oprávněné osobě, paní Ivetě Krbové IČ 07459351

7. schvaluje a ukládá starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce spojenou se zřízením předkupního

práva s panem Miroslavem Kubcem na pozemek č.p. 332 v k.ú. Hřibiny zapsaný v listu vlastnictví
číslo 127

8. Schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „ Chodník Malá Ledská“ a ukládá starostovi podepsat
smlouvu s vybraným uchazečem

9. Schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „ Kanalizace II. etapa – dočišťovací nádrže“ a
jmenuje hodnotící komisi ve složení Aleš Libotovský, Lucie Drozdíková a Bc. Martin Kubíček
náhradníky Pavel Hovorka Ing. Josef Vanický. Ukládá starostovi podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem

10.Schvaluje závěrečný účet Obce Hřibiny – Ledská za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením Obce Hřibiny – Ledská za rok 2018 s vyjádřením souhlasu a to bez výhrad

11.Schvaluje roční účetní závěrku Obce Hřibiny – Ledská za rok 2018 a převod finančních prostředků
z účtu 431 „výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet 432 „výsledek hospodaření
předcházejících účetních období“ a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Hřibiny – Ledská za rok 2018

12.schvaluje nově vydaný statut Obecních listů a tím se ruší statuty z let minulých
13. schvaluje odvolání redakční rady Obecních listů schválenou dne 25.2.2019 a nahrazuje novým
složením Francová Blanka, Libotovská Lenka, Kudláčková Jitka, Šabata Jan a Kolářová Marie

14.bere na vědomí informace starosty

15. bere na vědomí příští jednání 7. srpna 2019

Schváleno zastupitelstvem obce dne 15.5.2019

Jaroslav Klapal
starosta

Ing. Josef Vanický
ověřovatel

vyvěšeno
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Aleš Libotovský
místostarosta

Pavel Hovorka
ověřovatel

…………………………..

sejmuto
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