Usnesení z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Ostřetice dne 26.3.2015
Usnesení č. 23: OZ schvaluje program 5. veřejného zasedání
Usnesení č. 24: OZ schvaluje nákup nádob na papír, bioodpad a kovy a navýšení výdajů rozpočtu
o 26000,-Kč
Usnesení č. 25: OZ schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě auditora a bere na vědomí že:
M. Měsíček převedl dne 6.2.2015 částku 7013,- Kč na účet obce, která mu byla zaslána jako snížení
nájmu předchozích let
Usnesení č. 26: OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014
Usnesení č. 27: OZ schvaluje navýšení výdajů rozpočtu o 20000,- Kč na nákup 2ks smaltovaných
tabulí
Usnesení č. 28: OZ schvaluje zakoupení akordeonu a navýšení výdajů rozpočtu na pořízení tohoto
majetku o 15 000,-Kč
OZ bere na vědomí a ukládá:
- panu Boškovi projednat s p. J. Kantou a Ing. J. Kantou a J. Boublíkovou navrženou cenu (50,Kč/m2) za zřízení věcného břemene, připravit návrh smluv s tím, že o uzavření těchto smluv bude
rozhodnuto na příštím veřejném zasedání
- panu Boškovi pokračovat v jednání s majiteli pozemků sousedící s obecní cestou o možném
odkoupení pozemků za účelem umístění sloupů veřejného osvětlení
- starostovi zajistit podpis smluv o zřízení věcného břemene plynofikace
- pí. Přerostové připravit zbývající smlouvy o zřízení věcného břemene plynofikace
- pí. Kaňákové připravit návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- starostovi podat na Svazek obcí Měčínsko žádost o dotaci na opravu povrchu obecní komunikace
Ostřetice – Bolešiny
- Ing. Měsíčkovi kontaktovat pana Horu a požádat o zaslání cenové nabídky na opravu obecní
komunikace Ostřetice – Makalovy
- pí Kaňákové informovat o neinvestiční dotaci na opravu hasičského skladiště
- pí. Přerostové vypracovat skutečné náklady za odvoz a uložení odpadu za rok 2014
OZ bere na vědomí :
- návrh manželů Šimánkových na zvýšení nájemného z pozemků na 1000,-Kč /ha od podpisu
dodatku smlouvy a celé náklady soudního řízení uhradí obec Ostřetice nebyl přijat
- rozpočtové opatření č. 1
- pachtovní smlouvu s MZ a.s. uzavřenou ve smyslu usnesení č. 22 ze dne 22.1.2015
V Ostřeticích dne 26.3. 2015
Zapsala: Přerostová
Ověřovatelé:
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Jaroslav Bošek ………………………………..
Jan Kanta

Václav Měsíček
starosta obce
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