Usnesení č. 2/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Přestavlky konaného dne 5. 6. 2017 č.j.:

/ 2017

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
Odsouhlasení rozpočtových změn 3,4/2017
Schválení závěrečného účtu obce Přestavlky za rok 2016
Seznámení se závěrečným účtem Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016
Zpráva kontrolní a finanční komise
Schválení přijatých dotací na opravu místní komunikace, hasičskou výbavu a třídění odpadu
Uzavření Pachtovní smlouvy na pozemky v lukách
Výběr dodavatele na zhotovení automatického zvonění v kapli a rekonstrukce harmonia
Různé
zeleň u sochy sv Liboria, informační tabule
odpadkové koše
opravy v kapli sv. Anny
opravy na hřišti
obecní kanalizace
oprava domu čp. 43
zateplení budovy Obecního úřadu
oslavy obce

10.Návrh usnesení ze zasedání ZO
11. Závěr

Usnesení:
1. a) Zasedání zastupitelstva zahájeno v 19.00 hod. Přítomnost stvrzena podpisem na prezentační
listině, s ohledem na počet přítomných zastupitelů obce je zastupitelstvo usnášení schopné.
b) Zastupitelstvo obce po projednání volí ověřovatele návrhu usnesení – Jan Friedl, Pavel Táborský
c) Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání
2. Zastupitelstvo bere na vědomí jednotlivé rozpočtové změny 3/2017 schválené starostkou obce a
schvaluje rozpočtové změny 4/2017

3. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2016 a uzavírá vyjádřením
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016, a to bez výhrad.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016.

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru - zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí
výsledky šetření kontrolní a finanční komise. Nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.

6. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvy na schválené dotace:

-

Oprava místní komunikace – dotace ve výši 150.000 Kč

-

Pořízení kalového čerpadla – dotace ve výši 15.000,- Kč

-

Dar za třídění odpadů

–
-

dotace 10.000,- od společnosti Ekokom
dotace 10.000,- od Pardubického kraje

7. Zastupitelstvo schválilo uzavření pachtovní smlouvy s panem Martinem Táborským na pozemky v
k.ú. Přestavlky, parc. č. 248,249,250 a 247/6, v celkové výměře 1,04 ha, které v současné době již
udržuje, ale není uzavřená písemná smlouva.

8. Zastupitelstvo vybralo z nabídek na zhotovení automatického zvonění v kapli dodavatele Zvonotec
Karviná a schválilo uzavření smlouvy. Dále schválilo specializovaného dodavatele na opravu
harmonia, které bude provedeno během měsíce srpna 2017.

9. Zastupitelstvo bere na vědomí
odsouhlasení zeleně u sochy sv Liboria, 2x informační tabule vedle čekárny, odpadkové koše,
informační deska o soše, stojan na kola
odpadkové koše pro psy – 2 ks
opravy v kapli sv. Anny – dveře, střecha
opravy na hřišti – odpady, voda, studna, dodělání plotu, nákup výčepního zařízení
obecní kanalizace – stížnost paní Hroudové
oprava domu čp. 43 – možnost využití a získání dotace
zateplení budovy Obecního úřadu – možnost získání dotace
oslavy obce – odsouhlasení kapel
,
10. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce: Ing. Marta Šafaříková

Místostarosta obce: Hana Morávková

