Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 15.2.2019
Usnesení č.1/2019
1. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru v plném znění.
2. ZO souhlasí s vypuštěním sledování plnění usnesení, která byla označena KV jako splněná.
3. ZO ukládá starostce připojit zprávu jako přílohu zápisu z jednání a zabezpečit její zveřejnění
dohodnutým způsobem.
4. ZO ukládá kontrolnímu výboru nadále sledovat nesplněná usnesení z předešlého období a
pravidelně nejméně 1 x za rok informovat ZO o stavu jejich plnění.

Usnesení č.2/2019
ZO odkládá rozhodnutí ohledně příspěvku na činnost farního kostela v Předslavicích na příští
zasedání ZO
Usnesení č.3/2019
ZO schvaluje finanční podporu ve výši 6000 kč na činnost pečovatelské služby Charity Malenice
Usnesení č.4/2019
ZO schválilo žádost o příspěvek pojízdné prodejny Kodádek za rok 2018 ve výši 5000 Kč, a na rok
2019 ve výši 10000,- Kč
Usnesení č.5/2019
ZO schvaluje Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních
cestách v předloženém znění
Usnesení č.6/2019
ZO souhlasí se pronájmem pozemku p.č. 39/18,39/8 k.ú. Předslavice za těchto podmínek:
Pronájem na dobu 5 let s automatickým prodloužením, nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč ročně
Výpovědní lhůta 6 měsíců kdykoliv po dobu trvání smlouvy
Nájemce má povinnost udržovat pozemek dle zákona
Případné stavby je zapotřebí řešit zvláštní žádostí
ZO pověřuje starostku uzavřít příslušnou smlouvu o pronájmu
Usnesení č.7/2019
ZO schvaluje pronájem části obecního pozemku 468/1 k.ú. Marčovice o přibližné výměře 40m2
p.Šafránkovi.
Rozsah ohraničení:. obecní komunikace – vjezd č.p. 9, hranice parcely č.9, hranice parcely č.10 (v
níže uvedeném náčrtku označeno zelně).
ZO souhlasí s využitím pronajatého pozemku pro parkování osobních vozidel a uděluje souhlas ke
zbudování vjezdu z tohoto pozemku do garážového stání na pozemku č.p.9 .
Nájemce může na své náklady zpevnit část pozemku vhodnými zatravňovacími panely.
Nájemce je povinnen pronajatý pozemek udržovat na vlastní náklady.
Pozemek nesmí být oplocen a nájemce je povinnen umožnit přístup k sousední budově na hranici
pozemku z důvodu nezbytné údržby či provedení stavebních úprav dle zákona

Usnesení č.8/2019
ZO schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu:,, Oprava hasičské
zbrojnice - obec Předslavice.,,
ZO schvaluje firmy, které budou osloveny pro předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Oprava hasičské zbrojnice - obec Předslavice“
DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice, IČ: 04401701,
Radek Šimsa, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná,IČ: 63292394
NOVASS CZ, s.r.o., Květnová 570/50, 180 00 Praha 8, IČ: 29032369
RADIMÍR LAGRON Stavitelství, Únice-Hubenov 23, 386 01 Strakonice, IČ: 13507168 , DIČ:
CZ5805051835
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ:
45023522, DIČ: CZ4502352
SALVETE, spol. s r.o. Písecká 506, 38601 Strakonice I, IČO: 450 237 86
ZO schvaluje členy komise pro otevírání obálek: J.Němeček, V.Hubr a P.Maroušek a administrátor K.
Kotrc
Usnesení č.9/2019
ZO projednalo a schválilo opravu smuteční síně v Předslavicích, vhodný dotační program na sakrální
stavby a pověřilo starostku obce požádat o dotaci na opravu smuteční síně

