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 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2017 v Rudolticích
Usnesení č. 12/1:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení číslo 11/8 ze dne 27. 3. 2017 a zároveň schvaluje uzavření
nové smlouvy na pronájem areálu koupaliště Úžlebec p. Květoslavu Novému, IČO
45414068, bydlištěm Plzeňská 561, 333 01 Stod, na dobu od 1.7. – 30. 09. 2017. Výše nájmu
je stanovena 1000,-- Kč/měsíc a záloh na energie 2000,-- Kč/měsíc.
Usnesení č. 12/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zastavěných pozemků pod budovou penzionu
v Černíkově čp. 64 firmě Podhoran a.s., IČO 47718951, za cenu 35,-- Kč/m2. Jedná se o tyto
parcely, všechny v k.ú. Černíkov: -64/5, -64/8, -149,726/2, 726/3, a část parcel 726/6, 1868
a -64/4. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a veškeré
poplatky spojené s prodejem.
Usnesení č. 12/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši pachtovného za zemědělské pozemky ve vlastnictví obce
od 1. 1. 2018 ve výši 3600,-- Kč/ha.
Usnesení č. 12/4:
Zastupitelstvo obce rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod Mateřské školy
Úsilov.
Usnesení č. 12/5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017, kterou se stanoví školský obvod pro základní vzdělávání Základní školy Koloveč,
okres Domažlice, příspěvkové organizace.
Usnesení č. 12/6:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
č. IV-12-0010654/VB/001 uzavřenou mezi Obcí Černíkov a ČEZ Distribuce, a.s., IČO
24729035.

Usnesení č. 12/7:
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. 6. 2017, číslo usnesení
231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné
vybavení“ . Zastupitelstvo obce Černíkov schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Černíkov ve výši 38 700,-- Kč.
Usnesení č. 12/8:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby podnikal kroky, které budou směřovat
k prodeji nemovitosti Slavíkovice čp. 54.
Usnesení č. 12/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,-- Kč na transparentní účet
manželům Šleglovým z Chocomyšle, kterým po bouřce shořel dům.

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

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

Dne:
…………………………………………
Miroslav Sušický, ověřovatel zápisu
Dne:

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

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

