Usnesení z 24. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.3.2017
Usnesení č.24
1.ZO schvaluje :
-záměr prodeje obecního pozemku p.č.15/2 o výměře 331 m2 v k.ú.Kosmo
-záměr prodeje obecního pozemku p.č.258/19 o výměře 57 m2 v k.ú.Š.Hoštice, který
vznikl GP č.319-70/2016 oddělením z p.č.258/4
-OZV 1/2017 kterou se vydává požární řád obce
-vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova místní komunikace p.č.317
v k.ú.Kosmo“, návrh Smlouvy o dílo na tuto akci a Výzvu k podání nabídky; VŘ zajistí
firma Universal Solutions s.r.o.
-vyhlášení výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu č.p.22-úprava
kuchyně“, návrh Smlouvy o dílo na tuto akci a Výzvu k podání nabídky; VŘ zajistí
firma Universal Solutions s.r.o.
-p.J.Urbana – zpracování žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro
JSDH
-výpovědi smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektřiny –
odběrná místa obce
-hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2016+21531,-Kč
-rozdělení kladného hospodářského výsledku PO ZŠaMŠ Š.Hoštice : rezervní fond –
21000,-Kč, fond odměn – 531,-Kč
-udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok 2017/2018
-firmu IDR STAVBY s.r.o na vypracování PD pro demolici č.p.10 a na vypracování PD
pro novostavbu č.p.10

2.ZO pověřuje : -----3.ZO bere na vědomí :
-výsledek výběru projektů na rozvoj a modernizaci sportovišť – nepodpořeni
-výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
-předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2017 – od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové
skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382
-vyjádření p.R.Třísky k přemístění pouťových atrakcí zpět na náves
-vystavení faktury na smluvní pokutu za nesplnění podmínek kupní smlouvy na
pozemek p.č.239/3, článek č.IV, uzavřené dne 19.1.2015

4.ZO ruší :
-část usnesení č.18 ze dne 28.6.2016 – p.Vlastimila Jiráně na vypracování PD pro
demolici č.p.10 a na vypracování PD pro novostavbu č.p.10 (nesplnění úkolu)

5.ZO ukládá : -------
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