OBEC VLACHOVICE
Výpis usnesení č. 08/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 16. 12. 2020
1. Informace.
Starosta informoval zastupitele:
- byl zhotoven pasport komunikací
- oprava sloupu veřejného osvětlení do polí bude proveden až na jaře, pravděpodobně vložením
nového vedení se souhlasem majitelů pozemků.
- obec zakoupí ruční sypač drtě (písku) na údržbu chodníku
- obec obdržela souhlas na prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce „Chodník podle
hlavní silnice (převod pozemku pod chodníkem do majetku obce)
- obec obdržela návrh ÚPO Vlachovice, na základě závěrečného vyúčtování budeme žádat
o dotaci dle podepsané smlouvy
- rozbor pitné vody z vrtu u restaurace důsledkem malého odběru byl v pořádku
2. Zastupitelstvo obce :
- schválilo ověřovatele zápisu paní L. Kolbábkovou namísto p. R. Hančíka z důvodu jeho účasti
přes videokonferenci
- schválilo rozpočet na rok 2021 ve výši příjmů 2 797 450 Kč a výdajů 2 797 450 Kč
- schválilo provést závěrečné rozpočtové opatření, které bude provedeno při uzávěrce roku 2020
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9
- projednalo kalkulaci stočného na rok 2021 a schválilo cenu ve výši 45,- Kč
- schválilo vyřazení majetku z majetkového účtu 028 a z evidence
- schválilo prominutí nájmu restaurace od září do prosince 2020, důvodem je epidemiologická
situace COVID -19 a uzavření provozu
- schválilo na základě kolaudačního souhlasu uzavření akce „Chodník“ a převod z majetkového
účtu 042 (050) do účtu 021 (400)
- schválilo převést stavby přístřešků na kontejnery z majetkového účtu 042 (080) do účtu 021
(300)
Z důvodu opatření COVID – 19 prosíme občany, aby své záležitosti na obecním úřadu vyřizovali
telefonicky nebo e-mailem, pokud je to možné. Pokud budou potřebovat navštívit obecní úřad,
domluvte si návštěvu předem.
Výpis byl vyhotoven dne: 30. 12. 2020
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Starosta:

Mgr. Jan Petr

dne:.............................. Kč.
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