Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 30 konaného
Dne 30.10.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
S30-572/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Vrána a p. Pařízek Petr a návrhovou komisi
p. Strnadová a p. Lubenský
S30-573/2017
ZO schvaluje program veřejného zasedání ZO
S30-574/2017
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4
S30-575/2017
ZO schvaluje uzavření dohod o poskytnutí příspěvku rodičům v souladu se
schválenými podmínkami pro poskytování finančního příspěvku rodičům dětí,
navštěvujících ZŠ Staňkovice ve školním roce 2017/18, na nákup školních
potřeb a pověřuje starostu jejím podepsáním
S30-576/2017
ZO schvaluje povolení vyjímky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro
školní rok 2017/18 v počtu 11 žáků na jednu třídu a souhlasí s úhradou
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským
normativem z rozpočtu obce
S30-577/2017
ZO schvaluje pověření finančního výboru kontrolou účtu 042, účtování
stravenek a kupních smluv, předpisů a úhrad nájemného a pohoštění za období
1. pol. Roku 2017. termín do 15.1.2018
S30-578/2017
ZO schvaluje vyřazení akcí BPS Pergola 04260 a Radar a světelný panel
Staňkovice 04261 z účtu 042-investice
S30-579/2017
ZO schvaluje Smlouvu o umístění koncového prvku varování č. 2017254
s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy
S30-580/2017
ZO schvaluje předloženou Smlouvu na nájem nebytových prostor v č.p. 4
Postoloprtská, Staňkovice
S30-581/2017
ZO schvaluje obecnou Veřejnoprávní smlouvu pro poskytování dotací a
pověřuje starostu jejím uzavíráním s jednotlivými žadateli o příspěvek
S30-582/2017
ZO schvaluje výběr dodavatele elektřiny a plynu pro rok 2018 firmou ČEZ a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy

S30-583/2017
ZO schvaluje vyhotovení PENB pro veřejné budovy obce firmou Josef Brzický,
Praha a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
S30-584/2017
ZO souhlasí s pověřením kontrolního výboru kontrolou splátek dluhu za
zpronevěru ve škole, kontrolou dosavadního vymáhání dluhu a prověřením
dalších možností obce a školy k vymáhání dluhu. Termín do 15.1.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
B30-585/2017
ZO bere na vědomí jmenování zapisovatele zápisu p. Zdeňka Kutřína
B30-586/2017
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
B30-587/2017
ZO bere na vědomí vyjádření k výsledku přezkoumání hospodaření za 1.pol.
2017
B30-588/2017
ZO bere na vědomí zprávu o investičních akcích obce na účtu 042
Zastupitelstvo obce zamítá:
Z30-589/2017
ZO zamítá přidělení bytu č. 6 v 1.patře č.p. 225 BPS paní Suchánkové Petře
s nezletilým dítětem. Byty jsou určeny pro osamělé seniory
Zastupitelstvo obce odkládá:
ODK30-590/2017
ZO odkládá přidělení bytu č.7 v přízemí č.p.224 do doby až bude uvolněn a
zrekonstruován
Zapsal dne 30.10.2017 Zdeněk Kutřín………………………………………..
Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Vrána………………………………………datum…………………
Petr Pařízek…………………………………………..datum…………………
Starosta obce Ing. Vladimír Libich…………………...datum………………..

