Usnesení č. Z|ZOLZNZ zveřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 19.4.2022 od 18.00 hodin ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
Usnesení č. 1 ověřovatelem zápisu paní Petru Frlýdlovou
Usnesení č. 2 ověřovatelem zápisu pana Petra Přívoru
Usnesení č.3 ělenem návrhové komise pana MichalaZámeéníka
Usnesení č. 4 ělenem návrhové komise pana Josefa Ševčíka
Usnesení č. 5 projednávání 10 bodů z navrženého programu +

1

bod doplněný

Usnesení č.6 OZY o stanovení školskéhoobvodu s MěÚ Řevnice

-

pro 6,-9. ročníkZŠŘevnice

Usnesení č. 7 Ukoněení spolupráce s AK Vlček - pověřenec GRPD
Usnesení č. 8 zařadit do rozpoětu výdaj pro PO Základní škola a Mateřská škola na herní prvek
dřevěná |oď' za203.080,- Kě bez DPH. Převod prostředků na účetPO proběhne po předloŽení
dodacího listu za hotové dílo v plné výši díla s DPH.
Usnesení č. 9 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajůs f.
Procurio, s,r.o., IČ: 0g}g7384, se sídlem Vrclrlického 618119,500 11 Hradec Králové, v zastoupení
Mgr. Jana Base - nabídka širšíchslužeb za stejnou cenu.
Usnesení č. 10 Přidělení dotace TJ Ostrovan nar,2022

výši60.000,- Kě

-

žáďost o příspěvek na činnost na rok 2022 ve

Usnesení č. 11Nájemní smlouvu č, SML-0074-2022-946 pro trvalý a dočasný zábor pro dotČený
pozemek p.é,206211s Lesy Českérepubliky, s.p._ koryto potoka - stavba lávky přes Svinařský potok
Usnesení č. 12 Smlouvu o smlouvě budoucí o zíízeníVB - služebrrosti p.p.ě, 1694lI, ě.projektu IV12-6030940 zalízenídistribučnísoustavy s r, ČBZDistribuce a dolrodu o umístěnístavby kNN pro
p.p.ě.1 806/8

na prodej
Usnesení č. 13 Kupní smlouvu s
stupu
ponechání
podmínkou
Třebcouni
s
p.p.ě.1424 přístupová uliěka zulice V
k elektroměrům, Na minulém VZ předprojednáno: Návrlr odprodat p,p,č, 1424 (54 m2, cena 1.000,-I'řebcouni vlastníkovi sousedních pozemků (p.p.ě. 1438/l, I438/Z, 1439,
/m2) - uliěka z ulice V
1440) - zámér vyvěšen na UD. Podrnínka: veškerénáklady a poplatky zazménu vlastnictví hradí
nabyvatel ( kupující),

Usnesení č. 14 Prodloužení smlouvy o pronájmu LED vánočníchdekorů 15 ks dle CN MK Mont
illuminatiorrs na dalších5 let cenová nabídka při pětiletérn rrájrnu 15 ks 16.000,-kěbez DPH/rok,
Usneseni č. 15 Rozpočtovéopatření č.212022- viz příloha
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darovat obci pozemky ve spoluvlastnickém podílu 4144 na

Usnesení č. 16 Nabídku I

LV 8i4-

a to:

p.p.ě.85/1,8 611,58Il4,581l5,871l2,900l1,90013,901l1,90212,90411,909l2,9I2l2,I78618,178611,2,1786114,1786

lI5,1786l19,I786124,1787l14,1787126,1787l40,1790l2,I79Il4,779I17,I79619,I798/2,I798l4,1798l1I,1799lI
,1799l4,1799l6,1812124,1812125,189213,1893l16,1898/1,1899l30,L899l45,1915l7,|9L6l1,191713,197814,192
413,792415,I925l3, to vše v hodnotě 5,910,00 Kě, dále spoluvlastnický podíl 4144 naLY 1230, a to p.p.ě.
122512,127312,tovšev hodnotě 1.130,Kě, dále spoluvlastnický podil4413388 naLV 73I,ato:2032l6
v hodnotě 10,- Kě. Pověření starostky k podpisu darovací smlouvy.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň ě. 1-16 spisové znaČl<y

é.2l2022NZ ze dne 19.4.2022 jsou přijata

a

jsou platná.

Závérl Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení é.2l2022/VZzedne 19.4.2022 jemožné

nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatních dnech po telefonické domluvě. Dokumenty, u
kteqých zákon ukládájejich vyvěšení na úřední desceo budou vyvěšeny jak v tištěné,tak i v elektronické
podobě na příslušných vývěsních deskách. V případě jakýchkoli problémů,dotazi a připomínek Vás rádi
přivítáme na obecním úřadě v úředních hodinách.
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