Unesení ze zasedání zastupitelstva obce Č. 15 ze dne 21. listopadu 2012

58/

za

schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce a volí zapisovatelem
MUDr. Leoše Petra a ověřovateli zápisu Ing. Boženu Duškovou a Lubomíra Pakostu.

za

59/
bere na vědomí zprávu kontrolního komise o plnění usnesení a ukládá starostovi obce
Žalskému splnění usnesení Č. 52, 53, zastupiteli Tichému usnesení Č. 54, p. Slonkovi ml.
splnění usnesení Č. 55, 56 a místostarostovi Petrovi splnění usnesení Č. 57. a splnění těchto
usnesení informovat na příštím zastupitelstvu obce.

60/

za

61/

za schvaluje

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5000 Kč Hospici Červený Kostelec. Zodpovídá
starosta obce a účetní obce.
změnu rozpočtu

Č.

3/2012. Zodpovídá starosta a účetní obce.

za

62/
ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o věcném břemenu s Povodím Labe přes
jehož pozemky vede naše kanalizace.

za

63/
ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s Obcí Dobřenice na
odkoupení 50% čav v r. 2018 za plánovanou částku cca 1 505 024,50 Kč. Ukládá starostovi
provést konzultaci s JUDr. Nepovímem jestli lze stanovit cenu dohodou.

za

64/
ukládá starostovi, aby podepsal Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu
silničního sjezdu a o omezení používání nemovitosti se SÚS Hradec Králové.

za

65/
ukládá starostovi obce, aby vypověděl pojistnou smlouvu s Českou Pojišťovnou, a.s. a
od nejbližšího možného termínu uzavřel novou pojistnou ve stejném rozsahu s Kooperativou
a.s ..

66/

za

ukládá starostovi obce, aby byl do obecně závazné vyhlášky obce Č. 1/2011
zapracován bod pojednávající o sankcích za znečišťování veřejného prostranství psy.

za

67/
schvaluje převod částky 49.000 Kč oddílu TJ Slavoj Syrovátka jako neinvestiční
dotaci a pověřuje starostu, aby podepsal smlouvu. Čerpání finančních prostředků podléhá
veřejnosprávní kontrole a vyúčtování.

za

68/
ukládá starostovi obce, aby vypracoval za jakých podmínek se bude půjčovat zasedací
místnost obecního úřadu na soukromé akce občanů a pro činnost společenských organizací.

za

69/
bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce a o veřejnosprávní
kontrole čerpání prostředků na realizaci projektu "Kanalizace Syrovátka", která byla
poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2011. Obě kontroly proběhly bez
závad.

za

70/
schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písmo a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření, a to až do výše 50 tisíc korun.

s

71/ ZO bere na vědomí informaci o kolaudaci veřejné části kanalizace a ukládá starostovi
obce, aby informoval všemi dostupnými prostředky občany obce o termínu, kdy mohou
napojit své domovní přípojky na hlavní kanalizační řád a to včetně informace, že do
kanalizaci nesmí přečerpat černý kal ze septiků a žump.
721 ZO bere na vědomí konání akce Rozsvěcení obecního vánočního stromku s využitím
altánu na návsi Idle Projektu úprava návsi v obci Syrovátka.!
731 ZO schvaluje územní studii na vznik 8 stavebních parcel na pozemku obce pod
cukrovarem a pověřuje Ing. Arch. Marečkovou dalšími kroky, které povedou k praktické
realizaci budoucí výstavby.
741 ZO bere na vědomí dotazy a stížnosti přítomných občanů a ukládá starostovi obce, aby se
jimi zabýval a o výsledku svých šetření informoval na příštím veřejném zasedání.
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