Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 13 konaného dne 17. března 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
S13-311/2016
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Bartoně, Z. Kutřína a návrhovou komisi: M. Rámešovou, P. Pařízka
S13-312/2016
ZO schvaluje program veřejného zasedání ZO
S13-313/2016
ZO schvaluje Návrh rozpočtu Obce Staňkovice na rok 2016 jako schodkový, s příjmy 13.187.400,- Kč, výdaji
13.610.700,- Kč a financováním 423.300,- Kč. Schodek je krytý přebytky minulých let. Závazným ukazatelem je
paragraf.
S13-314/2016
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Staňkovice na rok 2016
S13-315/2016
ZO schvaluje záměr odprodat pozemek v k. ú. Staňkovice p. č. 1558/1 o výměře 106 m2 za cenu 150,- Kč/m2.
S13-316/2016
ZO schvaluje odprodej pozemků z majetku obce Staňkovice pozemkové parcely v k. ú. Staňkovice č. 1413/21
o výměře 676 m2, 1413/12 o výměře 58 m2, 1413/9 o výměře 1031 m2, vzniklé geometrickým plánem č. 388 369/2013 ze dne 26. srpna 2015, za cenu 130,- Kč/m2, s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené
s prodejem včetně daně z převodu nemovitosti.
S13-317/2016
ZO schvaluje odprodej pozemku z majetku obce Staňkovice, pozemková parcela v k. ú. Staňkovice p. č. 672/1
o výměře 108 m2, vzniklou geometrickým plánem č. 435 - 4984/2015 ze dne 8. února 2016 za cenu 100,- Kč/m2,
s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitosti.
S13-318/2016
ZO schvaluje odprodej pozemků z majetku obce Staňkovice pozemkové parcely v k. ú. Staňkovice p. č. 672/7
o výměře 105 m2, p. č. 672/9 o výměře 131 m2, vzniklé geometrickým plánem č. 435 - 4984/2015 ze dne
8. února 2016 za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně
z převodu nemovitosti
S13-319/2016
ZO schvaluje finanční příspěvek pro Tenisový klub Panamera Staňkovice, ve výši 15.000,- Kč
S13-320/2016
ZO schvaluje pravomoc starosty uzavřít operativně smlouvu na dodávku energií pro rok 2017, s nabídkou ČEZ
za cenu max. 586,- Kč/MWh bez odsouhlasení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
B13-321/2016
ZO bere na vědomí jmenování zapisovatele zápisu paní Umlaufovou
B13-322/2016
ZO bere na vědomí předložený materiál k bodu č. 4 a zprávu o plnění usnesení
B13-323/2016
ZO bere na vědomí pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 223 v k. ú. Selibice s pronájmem na 5 let za 1,- Kč/rok
a Smlouvu o dílo s firmou ISTA ČR na výměnu indikátorů rozdělovače topných nákladů v BPS.
B13-324/2016
ZO bere na vědomí informace starosty obce

Zapsala dne 17. 3. 2016

Hana Umlaufová

Ověřovatelé zápisu: Jan Bartoň
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Ing. Vladimír Libich ……………………

dne………………….

Zdeněk Kutřín

Starosta obce:

……………………………..

