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Usnesení č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Přestavlky konaného dne 4. 9. 2017 č.j.: 107 / 2017
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
Odsouhlasení rozpočtových změn 5/2017 schválených starostou
Schválení rozpočtových změn č. 6/2017
Zpráva kontrolní a finanční komise
Dětské hřiště a sportoviště
Žádost o dotaci z Mikroregionu Chrudimsko na nové oplocení kaple
Různé
Návrh usnesení ze zasedání ZO
Závěr

Usnesení:
1. a) Zasedání zastupitelstva zahájeno v 19.00 hod. Přítomno všech 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášení schopné.
b) Ověřovatele návrhu usnesení – Jana Bakešová, Rostislav Novák
c) Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání
Hlasování: Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0

2. Zastupitelstvo bere na vědomí jednotlivé rozpočtové změny 5/2017 schválené starostkou

3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny 6/2017
Hlasování: Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0

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

5. Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště v období

září – říjen 2017 a schválilo zadání zpracování podkladů pro vypracování žádosti.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
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6. Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z Mikroregionu Chrudimsko na nové oplocení kaple v roce
2018.
Hlasování: Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0

7. Různé:
Informace k
zeleň u sochy sv Liboria – říjen 2017
vysazení stromů kolem cesty do písníku - návrh
odpadkové koše u sezení a v čekárně, informační deska - hotové
knihobudka, info deska u sochy, stojan na kola, okolí čekárny, podlaha v čekárně – září, říjen 2017
odpadkové koše pro psy – 2 ks – hřiště, prodejnu – zabudované, využití dotace za odpady
opravy v kapli sv. Anny – dveře, oplechování, zvon, harmonium – září, říjen 2017
opravy na hřišti – odpady, voda, studna (oprava), nákup výčepního zařízení, nová kuchyňka, lino hotové
dokončení plotu – září, říjen 2017
obecní kanalizace – stížnost paní Hroudové – informace o stavu
umístění stojanu na kola z Mikroregionu Chrudim k obecnímu úřadu
nátěr fasády budovy Obecního úřadu, možnost zateplení stropu,informace termostat do zasedací
místnosti
oslavy obce – upomínkové předměty, program
oprava zdi na hřišti – žádost na MěÚ Chrudim - (vlastník)
výměna oken na hřišti, fásada – zvážit pro rok 2018
10. Zastupitelstvo obce schvalilo návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

Přestavlky, dne 4.9.2017

Starosta obce: Ing. Marta Šafaříková
Místostarosta obce: Hana Morávková

Na úřední a elektronické desce
Vyvěšeno dne: 5.9.2017
Sejmuto dne: 20.9.2017

