Usnesení zastupitelstva obce

Č.

20 ze dne 9. října 2013:

142/ ZO schvaluje program veřejného zastupitelstva Č. 20 a volí zapisovatelem Dr. Leoše
Petra a ověřovateli zápisu Ing. Boženu Ouškovou a Lubomíra Pakostu.
143/ ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění přijatých usnesenÍ.
144/ ZO schvaluje Změnu

Č.

5 rozpočtu na rok 2013. Odpovídá

145/ ZO schvaluje Výhled rozpočtu na roky 2014 - 2015. Odpovídá

':, starosta obce

, starosta obce

146/ ZO schvaluje nákup počítačové techniky pro obecní knihovnu od firmy EšKom - Škrabal
L., Palackého 1133, 503 46 Třebechovice p. O. v celkové částce 17.303 Kč. Odpovídá
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147/ ZO schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků podle zákona
č.95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi Českou republikou - Státním pozemkovým
fondem a Obcí Syrovátka, jedná se o pozemky KN 111, 326/1, 332/5, 336/1, 340/8. Ukládá
starostovi .
a t.:;:,-~;,,,-.!•.•...,,~ 7 aby provedli splnění podmínek uzavření
smlouvy do požadovaného data.
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148/
schvaluje proplacení faktury ve výši 5.356 Kč od firmy Exver Food s.r.o., Lihovar
173, 533 44 Staré Ždánice za pamlsky a ceny pro děti při dětském dnu pořádaným TJ Slavoj
Syrovátka. Zároveň ukládá starostovi obce, aby Obec Syrovátka, jako hlavní sponzor TJ
Slavoj, byla uvedena na reklamní ploše ve sportovním areálu.
149/ ZO
nabídky
celkové
zateplení

ukládá starostovi
aby rozeslal výzvy projekčním kancelářím k podání
na provedení rekonstrukce budovy obecního úřadu ke zjištění finanční náročnosti
rekonstrukce budovy, tzn. vodorovná izolace, oprava základů, výměna oken,
pláště budovy, rekonstrukce střechy ajejí zateplení.
J

150/ ZO ukládá starostovi obce, aby se informoval u p.
z Povodí Labe na podmínky
případného převodu místní vodoteče nad cukrovarem od Povodí Labe na Obec Syrovátku.
151/ ZO bere na vědomí informaci t;,.,~~fot.(~v"~i~ o kontrole od SZIFu na dokončeném
Projektu úpravy návsi a aleje. Ukládá starostovi obce, aby navrhl mimořádnou odměnu
účetnímu obce
.' za vzorné vedení účetnictví k tomuto projektu, její výše bude
projednána a případně schváleno na příštím zastupitelstvu obce.
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152/ za schvaluje provedení základní opravy zdí v bytě
Ukládá
místostarostovi
aby zajistil vše potřebné k této opravě. Podružné měření vody
instalováním vodoměrů zatím nerealizovat.
153/ za bere na vědomí sdělení předsedkyně SPOZu .
akcích ke konci roku.

o chystaných obecních

154/ za ukládá místostarostovi .
, aby poučil obecního pracovníka.
o povinnosti nošení retlexní vesty při práci na silnici.
155/ za ukládá starostovi obce, aby zajistil navezení štěrku, popř. jiného inertního materiálu,
na obecní cestu k Větřáku.

Jednání zastupitelstva ukončeno v 18.55 hod.
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Zapisovatel: MUDr. Leoš P e t r

Ověřovatelé zápisu:
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Lubomír P a k o s ta

Jaroslav Žalský, starosta
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