Us nesení č. 3 l 2022 N

Z z v eí ejného zasedání zastu pitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 31.5.2022 od 18.00 hotlin ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
Usnesení č. 1 ověř,ovatelem zápisLt paní Petru Frýdlovou
Usnesení č. 2 ověř"ovatelenl zápisLl pana Josefa Ševčíka
Usnesení č. 3 čleIrerrr návrhové kotnise pana Jiřílro Petříše
Usnesení č.4 členern ttávrlrové konlise pana MichalaZánečníka
Usnesení č. 5 projednávání 8 bodťr z ttavržettého programu + 6 bodů doplněných
Usnesení č. 6 Úpravu sIrrlottvy se společtrostíZásilkovna

- rozšířenío l

modul

Usnesení č,7 Zvei,ejrtěttí záměru doplnění hentíclt prvkri do zalrrady v SD
Usnesení č. 8

Znrětrr-r odběrného

nlísta v hospodářskýclr bLrdováclr za SD

Usnesení č. 9 Projednártí zvýšertých náklaclťr
nrěsta Řevnice a obce zadní Třebaň

rra

podílu ČOV Řevnice při společnérn jednárrízástLrpcťr

Usnesení č. 10 Nesouhlasí s odpuštěnírn poplatku zaKO r.2020 a2021 rnajiteli RD č.p. 205
Usnesení č. 11 Novou Stnlouvtt s f. Galileo

- zvýšerríceny

za služby webových stránek obce

Usnesení č. 12 jako nejvýhodně.jší cenovou rrabídkLr tra nová okna pro budovu OU a Pošty od
společrrosti Wittko, spol. s r.o, v cetrě 222.040,- bez DPH a pověřLrje starostku obce k objednání a
podpisu SrnloLrvy o dílo
Usnesení č. 13 Rozpočtovéopatření č.312022
Usnesení č. 14 Odstrarrění kanrenťt okolo lípy Lr Jednoty
Usnesení č. 15 Provedenívýběrovélro řízenína stavbu lávky rrzavř,ettou výzvou oslovením 3 fireIn, které
se dle clostLrpnýclt prezentacízabývqií vodohospodářskýnri stavbanritohoto typu,navržetro oslovit firnly
SMP CZ a.s., Strabag a.s., Firesta- Fišer, rekonstrukce a stavby a,s. a zadat zpracoválli výběrového
ř"ízerríprávní kanceláři .IUDr. Marian Polický
Usnesení č. 16 Požádat o finančnípodporu na stavbu lávky z Progratltt 2021-2024 pro poskytování
dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Stř,edočeskélro Fotrdtt obttovy venkova ve znění DodatkLr Č.
l - po podpistt Stnlouvy o dílo s vybranýrrr dodavateletn
Usnesení č.17 Zadatadnrinistracižádostio finatlčnípodporLrna stavbu láv|<y z Progratnu 2021,2024
pro poskytování dotací Ita rozvoi obcí do 2000 obyvatel ze Stř,edočeského Fondu obnovy venkova ve
znění Dodatku č. l f. PlK Vítek
Usnesení č. 18 NesoLrlrlasí se sníženítnči prorninrrtírn příspěvku na ČOV pro č.ev. 471
Usnesení č. 19 VyplaceIrí mitnoř,ádné odnrěny starostce obce za čirrttost př'esalrující rárnec.ie.iích
povirrností ve výši25.000,- Kč.
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Usnesení z veřejného zasetlání zastrrpitelstva obce Zadní Třebaň

č.3l2022NZ ze dne31.5.2022 jsou přijata

a

č. 1-19 spisové znaČkY

jsou platná.

Závér: Do schválenýclr clokLrmentťr uvederrých v Usneserlí ó.3l2022lYZ ze dne 3l .5,2022je nloŽné
naltléclttottt př.írlo tra obectlítn ťrřaclě v ťrřední cltry, v ostatních dnech po teleforrické domluvě. DokumentY,
kterých zákon trkládá jejich vyvěšení na úrředrrí desce, budou vyvěšeny jak v tiŠtěné,tak i v elektronické
poaótc rra příslLršnýctiuyvcs,ii"h deskách. V případě jakýchkoli problémů, dotazťr a přiPornírrek Vás rádi
přivítárne na obecním úřadě v úředních hodinách.
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