OPIS usnesení, místo osobních údajů znaky XY.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. března 2015 v Rudolticích
Usnesení č. 3/1:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015 takto:
Příjmy ve výši: 4 351,2 tis. Kč
Výdaje ve výši: 4 351,2 tis. Kč
Usnesení č. 3/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na období roků 2015 – 2017.
Usnesení č. 3/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na r. 2015 se SDH Černíkov, IČO 65571410, zastoupeným Jaroslavem
Zedníkem, v celkové výši 26 tis. Kč. Dotace se poskytuje na:
- Částka 2000,-- Kč na hasičský bál, úhradu hudební produkce
- Částka 3000,-- Kč na masopustní průvod a zábavu, úhradu hudební produkce
- Částka 3000,-- Kč na dětské maškrní odpoledne, úhradu hudební produkce
- Částka 3000,-- Kč na akci „hurá prázdniny“, dětské odpoledne, ceny a odměny pro děti
- Částka 2000,-- Kč na fotbalový turnaj, ceny družstvům
- Částka 3000,-- Kč na pouťovou zábavu, úhradu hudební produkce
- Částka 2000,-- Kč na mikulášskou nadílku, dárky a ceny pro děti
- Částka 1000,-- Kč na živý Betlém, občerstvení pro obecenstvo
- Částka 7000,-- Kč na činnost ochotnického spolku, pořízení kostýmů a technického
zázemí
Usnesení č. 3/4:
Zatupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na r. 2015 se SDH Slavíkovice, IČO 71196102, zastoupeným Jaroslavem Šlachtou,
v celkové výši 13 tis. Kč. Dotace se poskytuje na:
- Částka 6000,-- Kč na pouťový pohár, na zakoupení cen a úhradu hudební produkce
- Částka 3000,-- Kč na zahájení prázdnin, dětské odpoledne, na dárky a občerstvení pro děti
- Částka 4000,-- Kč na ukončení prázdnin, na úhradu hudební produkce a úhradu poplatku
pro OSA
Usnesení č. 3/5:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obecní byt ve Slavíkovicích čp. 54 byl přidělen XY.
Usnesení č. 3/6:
Zastupitelstvo obce žádost XY a souhlasí s tím, aby vykácel suché a staré stromy v lokalitě
„Na rejdě“ v Černíkově a jako náhradu vysází stromy dodané obcí.
Usnesení č. 3/7:

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby firmě Maštálka – Pila Klenčí, IČO: 43348060, byla
prodloužena splatnost faktur na 60 dnů od data vystavení.
Usnesení č,. 3/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pacht zemědělských pozemků ve výši 1800,-- Kč/ha od
1. 1. 2015.
Usnesení č. 3/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování parc. číslo 438 v k.ú. Černíkov XY, na dobu
neurčitou, výše pachtovného 1800,-- Kč/ha, za stejných podmínek, jako se pronajímají
zemědělské pozemky.
Usnesení č. 3/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Člena kontrolního výboru od 1. 4. 2015 p. Jiřího Vogeltanze
2. Člena finančního výboru od 1. 4. 2015 ing. Jiřího Velíška
3. Odměny pro nově zvolené členy výborů od 1. 4. 2015 ve výši 250,-- Kč/měsíc.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení členství p. Kauera ve finančním výboru a ing.
Macúcha v kontrolním výboru.
Usnesení č. 3/11:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 75/2014 a souhlasí s trváním smlouvy, která je uzavřena
mezi obcí a firmou Faber Building service na pronájem koupaliště Úžlebec, včetně
případného dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 3/12:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že kronikářem obce je jmenována Jana Sedláčková.

Dne:
…………………………………………….
Jana Sedláčková, zapisovatel

Dne:
……………………………………………….
Miroslav Sušický, místostarosta obce

Dne:
…………………………………………
Jiří Šmídl, ověřovatel zápisu
Dne:

Dne:
……………………………………………….
Jan Hladík, starosta obce

……………………………………………….
Ing. Jan Pernikl, ověřovatel zápisu

