Přijatá usnesení

zascdáni zastupitelstva

z veřejného

obce Č. 16 ze dne 19. prosince 2012:

73/ ZO schválilo program jedn<Í1l1.
74/ ZO zvolilo MUDr. Leoše Petra zapisovatelem

a Ing. Arch. Marečkovou

a Hynka Součka ověřovateli

zápisu.

75/ ZO schválilo zprávu kont rolnřho výboru a ukládá splnění trvajících úkolů- doplnění vyhlášky o
pobíháni

zákaz volného
plynových

psů a znečišťování

veřejného

rvovaných

zařízení ve všech 01 .

stav jím obývané nemovitosti,
veřejného

osvětlení,

Dobřenice,

že stále nedodaly

podílu naš: obce na ČOV, řešení výpovědi

souhlas zastupitelstva

pokud JSou jimi uabizcnc

od Dobřenic,

podmínky

uzavření smluv rnc/: Obci syrovátka

stlžnost

nového venkovního
abe na zřízen!

jednání s Povodím

finančního
prodloužení

jejich výkaly, dokončení

obcí, dořešil

.akoupcní

dokončit

prostranství

věcného

na chování p
čidla na rozsvčc

břemeno.

výhodnější

a na
..

upozornit

zda souhlasí s našimi podmínkami
pojistné

revize

ohledně

smlouvy s Čs. Pojiš ťovnou anebo její

/ Smolík x Žalský/, zjištění výše stočného

a občany na odváděním

odpadních

vod. Odpovídá

starosta obce.

76/ ZO schvaluje prodej neobchodovatelných
kterou dala na vědomí společnost
zastupitelstvo

pověřuje

starostu

25 ks akcií a to na základě veřejného
dokumentů

77 / ZO schvaluje výhled rozpočtu

na roky 2013

78/ ZO schvaluje změnu rozpcčt u

Č. I) na rok

79/

za schvaluje

no

80/ ZO schvaluje tnvcntarizacni

V('

konus:

Petr Slonek. Starosta obce podepíše

81/ ZO souhlasí s návrhem

podpisem

dokumentu

I)

603 900 Kč, výdilje ve výši 3 41)5180 Kč.

Kč.

složeni předseda MUDr. Leoš Petr, členové Hynek Souček a

příkaz k provedení

invcntarizacc

potřebných

částkv

Vavřinou,

obce k 31.12.2012.

majetku

vkladu práva odpovídajícímu

VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, zastoupené

služby, s.r.o. Brno a panem Miloslavem

Slonkovi zjistit výši Iinančru

k prodeji.

2017.

na zřízeni o povolení

společnost!

potřebných

2014.

rozpočet na rok 7013. Příjmy ve výši

Splátka úvěru kanahzacc ve výši 1 1~8

Obcí Syrovátka,

a.s .. Cenil za prodej 25 ks akcií je 25000 Kč a

ČSA!) I3US Chrudim,
podpisem

návrhu smlouvy,

věcnému

společností

břemeni

mezi

RWE Distribuční

503 27 Syrovátka 84. ZD pověřuje starostu obce

ke třízellí vkladu do kat astru nemovitosti.
za výše uvedený návrh na zřízen]

povolení

Zároveň

ukládá P.

vkladu ve prospěch VČP

a p. Vavřiny.

82/ ZO souhlasí s poskytnutím
obce podepsat

ílnančni dotace Knihovně Mésta Ilradec Královc <l ukládá starostovi

a provést flni1nční převod.

83/ ZO schvaluje změnit
provést v nejbližším

SV07

možném

lřídeného
termínu.

odpadu z periody
Zodpovídá

starosta
4

lx 14 dnů na periodu
obce.

lx týdně a změnu

84/

za

ukládá starostovi

50Kč za 1 popelnici

obce podepsat

Dodatek č.18 s Hradeckými

za odvoz netříděného

komunálního

službami

na zvýšení poplatku

o

odpadu a tuto zvýšenou částku zaplatit

z rozpočtu obce.

85/

za

schvaluje

počítačového

žádost o poskvtuuti

dotace ve výši 12000

vybavení v obecní knihovně

a ukládá starostovi

Kč od ministerstva

kultury

na modernizaci

obce, aby tuto žádost podepsal a

odeslal.

86/

za

bere na vědomí

starostovi

žádost !>I,

obce, aby provedl

o problémech

mistni šetření a v nejbližším

možném

s vlhkostí v jejím bytě a ukládá

termínu

navrhl jak tento problém

vyřešit.

87/

za

bere na vědomí kolaudační

souhlas s užfvárurn stavby Kanalizace Syrovátka,

moci ke dni 19.12.2012.
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Jaroslav Zals " starosta
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obce Syrovátka

který nabyl právní

