Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 17/2020
ze dne 23.9.2020
1. OZ schvaluje
1. program zasedání na den 23.9.2020
2. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy z vybraným dodavatelem dle výběrového řízení
na zakázku dětské hřiště
3. smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce o vybudování nových odběrných míst č,
sml. 20-SOBSO1-4121694552
4. cenovou nabídku na vybudování dvou odběrových míst výši 246 813,-Kč od f.
elektromontáže I. Packan
5. prodej pozemků č.p. 2129/21 o výměře 104m2
manželům Švarcovým za minimální cenu 40,-Kč/m2 =4 160,-Kča + část G P 3 466,-Kč
vklad platí kupující
6. prodej pozemků č.p. 2129/20 o výměře 33m2
manželům Zušťákovým, za minimální cenu 40,.KČ/m2 1320 Kč + část G P 1 100,-Kč
vklad platí kupující
7. prodej pozemků č.p. 2129/22 o výměře 124m2
manželům Ottovým za minimální cenu 40,-Kč/m2= 4 960 Kč + část G P 4 134,-Kč,
vklad platí kupující
8. rozpočtové opatření č.2/2020- dle přílohy ve výši 629500,-Kč
9. smlouvu č. OB P/Z2020/0026 NA DODÁVKU PALIV 3113,-Kč/t
10. cenu na opravu hřbitova 121 630,-Kč bez DPH
11. cenu odvodnění komunikace (k Černým) 147 613,- Kč bez DPH
12. Usnesením č.17/2020 ze dne 23.9.2020
3. OZ bere na vědomí
1.
informaci o covid - 19
2.
zhodnocení akce ,, Rozloučení s létem“ – akce byla úspěšná zúčastnilo se 75 dětí
3. informaci k volbám do kraje a senátu
4. dětské hřiště – probíhá výběrové řzení
5. mostek v P.V. dnes přišlo stavební povolení
6. opravu hasičské klubovny doplnění
7. vítání občánků 4.10.2020
8. setkání dříve narozených zvýšení věku u žen na 60 – letos se ruší setkání
9. zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – bez chyb
10. úpravu položkového rozpočtu č.3/2020
11. plnění rozpočtu do 8měsíce 2020
4. OZ ukládá
1. starostovi sepsat smlouvy na prodej pozemků s manželi Ottovi, Švarcovi a Zušťákovi
2. zrušit hudbu na setkání dříve narozených
3.oslovit f. ARRIVA-školní autobus

V Lesné dne 29.9.2020
Zapsal :

David Ölveczki

Ověřili:

Kamil Pečenka
Mikuláš Goubej
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