Usnesení č. 112019

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek ze dne

11. 2.

2019

Zastu pitelstvo obce Zvěřínek
l. Schvaluje
ověřovatele zápisu podle (§ 95 ods.

1

. Zákona o obcích) a zapisovatele.

Zapisovatelem byla určena paní Petra Jašová, ověřovateli paní Mgr. Lidmila
Kábrtová a pan Radek Musil. (pro 7)

ll. Bere na vědomí bez výhrad
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání č. 1112018.

lll. Bere

na vědomí
rozpočtovéopatření é, 1612018,
lV. Bere na vědomí
rozpočtovéopatření č. 112019.
V. Bere na vědomí
informace o plnění rozpočtu v roce 2018,

V!. Schvaluje
inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018, (pro 7)

Vl!. Schvaluje
zruŠenívyhlášky č. 112018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. (pro 7)

Vlll. Schvaluje

VYhlášku obce č. 112019 O stanovení systému shrom ažd'ováni, sběru, přepravy,
třídění,využiváni a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebnim
odpadem na územíobce Zvěřínek, (pro 7)
lX. Schvaluje
Nařízení obce ó,212019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. (pro 7)

X. Bere na vědomí
Záměr é. 112019 k uzavření dodatků č. 1 k pachtovním smlouvám ze dne 17.7.2017

Xl. Schvaluje a pověřuje starostku podpisem
a) Dodatku Č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 17.7,2017 s pachtýřem R. Nollem (pro 7)
b) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 17 .7 , 2017 s pachtýřem Z. Novákem
(pro 6, 1 se zdržel)
X!I. Schvaluje a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o zpracování osobních údajůs firmou Galileo corporation s.r.o.
(pro 7)
X!!!. Schvaluje a pověřuje starostku podpisem
Dohody o ukončenínájemní smlouvy na pronájem ,,Restaurace Na rozcestí" s paní
Pečarovou (pro 7)

XlV. Diskuze
Starostka informovala o obsazení pozice obecního kronikáře, Dále informovala o
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o,,Výstavbě haly S0_3" v areátu
kBp zvěřínek. stavba nemá významný vliv na životníprostředí a nebude
posuzována dle zákona č. 10012001 Sb,
Na podnět občana bude zastupitelstvo řešit omezení rychlosti vozidel projíždějících

obcí,
Na základě informace o přetrvávajícím dluhu pana Gnipa, navrhl správce rozpočtu
přidání dalšího bodu jednání.

XV. Schvaluje
Ukončenípenalizace dle článku Il,, odst, 2 Dohody o skončenínájmu Smlouvy o
nájmu nebytových prostor a movitých věcíze dne23.5,2018, (pro 7)

Zvěřínek 11.2,2019
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starostka obce

