Usnesení z 12. zasedání ZO ve Ždánově dne 24. 11. 2019
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
1) Program zasedání a jeho doplnění
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2) Ověřovatelé zápisu: Pavel Paidar a Ivo Kozla – zapisovatele Ondřeje Kubala
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3) Kontrolu plnění usnesení z ustavujícího zasedání
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4) Návrh regulace vodného dle schváleného finančního plánu obce Ždánov, tzn. cena vodného na rok 2020
bude činit 16,36 za m3 bez DPH a k této částce se bude připočítávat cena stočného ve výši 5,- Kč za m3
bez DPH.
Hlasování 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bere na vědomí:
1) Návrh rozpočtu odp. hosp. Lazce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2020-2023
2) Zprávu starosty obce o událostech uplynulého měsíce
3) Příkaz starosty k provedení inventur-provedení řádné inventarizace pohledávek a závazků k 31. 12.
2019
4) Návrh rozpočtu na rok 2020
5) Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2022
6) Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021
7) Svoz nebezpečného odpadu ma příští rok – proběhne v měsíci duben a září 2020
8) Přípravu sběru obnošeného ošacení jako dar pro Diagonii Broumov – sbírka proběhne 4.-5. ledna 2020
9) Zprávu místostarosty obce o připravovaných kulturních akcí na měsíc prosinec
10) Informaci starosty o dokončovacích pracích na úpravě parku a cesty k zámečku a nutnosti uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo
11) Informaci starosty o zdražení poplatku za skládkování komunálního směsného odpadu, plastu, skla a
kartonového papíru a zvýšení ceny za odvoz popelnic
Pověřuje:
1) Starostu obce přípravou zpracování projektu a podáním žádosti o dotaci na zrestaurování znaku,
oplechování a opravě suprafenester nad vchodem zámečku.
2) Starostu obce k provedení kontroly opravy zdí jižního křídla zámečku a podáním žádosti na odbor
stavebního a územního plánování Domažlice k závěrečné kontrole a kolaudaci objektu
3) Starostu obce podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo s firmou GAN - Ing. Karel Kuneš
4) Místostarostu obce zajištěním kulturních akcí pořádaných obcí
5) Starostu obce k jednání s firmou Praves Domažlice ve věci obnovení (prodloužení) povolení
k vypouštění odpadních vod
Jiří Paidar
místostarosta obce
v.r.

Bc. Štěpán Krutina
starosta obce
v.r.

Ve Ždánově, dne 27. 11. 2019
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky dne: 27. 11. 2019 - Zodpovídá: Ing. Paidarová
p. Paidar
Sejmuto z úřední desky dne:

