Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 7.12.2018
Usnesení č.39/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12
Usnesení č.40/2018
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 4 043 900 Kč a
výdaji ve výši 3 967 100 Kč
Usnesení č.41/2018
ZO schvaluje smlouvu a Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kakovice u Volyněkabelizace“
Usnesení č.42/2018
ZO obce schvaluji smlouvu o zřízení věcného břemene „Úlehle u Předslavic – kNN Digema“
Usnesení č.43/2018
ZO schvaluje darovací smlouvu pro Koloniál – J.S. ve výši 20.000 .-Kč za rok 2018
Usnesení č.44/2018
ZO schvaluje příspěvek Mysliveckému spolku Marčovická hora ve výši 8000.- Kč na pořádání
kulturních akcí a 8000.- Kč na zlepšení podmínek životního prostředí
Usnesení č.45/2018
ZO schvaluje příspěvek na činnost FC Předslavice pro rok 2019 ve výši 30.000.- Kč a příspěvek na
činnost SDH Předslavice pro rok 2019 ve výši 30.000.- Kč
Usnesení č.46/2018
ZO souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 39/18,39/8 k.ú. Předslavice za těchto podmínek:
Pronájem na dobu 5 let s automatickým prodloužením
Výpovědní lhůta 6 měsíců kdykoliv po dobu trvání smlouvy
Nájemce má povinnost udržovat pozemek dle zákona
Případné stavby je zapotřebí řešit zvláštní žádostí
Usnesení č.47/2018
ZO schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 468/1 k.ú. Marčovice před vjezdem do
domu č.p. 9 p. o přibližné výměře 40m2 p. Š. pro účely parkování osobních vozidel a zpevnění plochy
zatravňovacími tvárnicemi a schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 468/1 k.ú.
Marčovice, před vjezdem do domu č.p. 10 o výměře přibližně 200m2 pro účely dočasného uskladnění
stavebního materiálu pro plánovanou rekonstrukci části domu č.p.10
Usnesení č.48/2018
ZO schvaluje sazebník úhrad pro rok 2019
Usnesení č.49/2018
ZO schvaluje plán inventarizace a schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Předseda: M. Šafránek
Členové: P.Maroušek, L.Šašek, J.Koubová
Usnesení č.50/2018
ZO schvaluje vyhlášení soutěže o Nejhezčí vánoční výzdobu. Pět výherců vzešlých z hlasování na
stránkách obce obdrží poukázku na nákup elektro potřeb ve výši 500,- Kč
Usnesení č.51/2018
ZO schvaluje ceník inzerce v obecním Zpravodaji
Formát A9 (1/32 stránky) 300 Kč při uveřejnění v jednom vydání, 600 Kč při uveřejnění ve 3 vydání
Formát A7 (1/8 stránky) 500 Kč při uveřejnění v jednom vydání, 900 Kč při uveřejnění ve 3 vydání
Ostatní formáty dle dohody
Řádková inzerce pro občany: zdarma

