Usnesení z 3. zasedání ZO ve Ždánově dne 25. 1. 2019
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Program zasedání a jeho doplnění
Hlasování: 6- pro,0-proti,0-zdržel se
2) Ověřovatelé zápisu : Karla Houdka a Pavla Paidara – zapisovatele Ondřeje Kubala.
Hlasování: 6 pro, 0 zdržel se, 0 proti
3) Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Hlasování: 6 pro,0 proti,0 zdržel se
4) Aby obec Ždánov požádala o dotaci z programu Dotační titul PSOV PK 2019 na
kulturní památky a zároveň pověřuje starostu obce p. Bc. Štěpána Krutinu přípravou a
podáním žádosti o dotaci na pl. kraj
Hlasován:í 6 pro, 0 proti , 0 zdržel se
5) Ustanovení komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na opravu jižní části zámku
Ždánov a následně schvaluje Fa. Martin Houdek, Němčice IČ:73687804 jako
nejvýhodnější nabídku na opravu zámku Ždánov
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6) Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dokument podle kterého
se budou řídit výběrová řízení obce Ždánov
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7) Bezúplatný převod pozemků č. 905/3, 913/9, 924, 935, 936/2 a 944/11 a zmocňuje
starostu obce Bc. Štěpána Krutinu k podepsání smlouvy s Ministerstvem financí se
sídlem v Praze 1, Letenská 15 o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do
vlastnictví obce
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Bere na vědomí :
1) Informace starosty o dění v obci za uplynulý měsíc
2) Informaci místostarosty p. Radka Svobody o přípravě podkladů na podání žádosti o dotaci
na revitalizaci zeleně v obci.
3) Rozhodnutí zastupitelstva ohledně věkové hranice, kdy bude obec předávat dar k výročí
občanům Ždánova ( 60, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, atd.)

Pověřuje:
1) Starostu obce Bc. Štěpána Krutinu podáním žádosti o dotaci na opravu jižní stěny
2)
3)
4)
5)

zámečku ve Ždánově z programu Dotační titul PSOV PK 2019 na kulturní památky
Místostarostu p. Radka Svobodu podáním žádosti o dotaci na Krajský úřad plzeňského
kraje z programu Dotační titul PSOV PK 2019 na revitalizaci zeleně v obci.
Zastupitele p. Karla Houdka vyvolání jednání s firmou, která zajišťovala usazení
zvonu v kapli a k uplatnění reklamace
Zastupitele p. Jiřího Paidara přípravou a nákupem rour na propojení poškozené
kanalizace u kontejnerů
Zastupitele p. Pavla Paidara přípravou a vytěžením suchých stromů v obecním lese
p.č. 225 v k.ú Ždánov

Radek Svoboda
místostarosta obce
v.r.

Bc. Štěpán Krutina
starosta obce

Ve Ždánově, dne 26. 1. 2019
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky dne: 26. 1. 2019 - Zodpovídá: Ing. Paidarová
p. Svoboda
Sejmuto z úřední desky dne: 12.1.2019

v.r.

