Obec Pňovice
Pňovice 187, 783 12, Pňovice
tel.č.: 585 380 069 | fax č.: 585 380 069 | e-mail: ou@pnovice.cz

USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva obce Pňovice
konané dne 12. 12. 2018 v sálku staré školy od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje
1/3Z/2018

volbu návrhové komise ve složení Marek Maceják, Luboš Čunderle a Roman Tégl, ověřovatele
zápisu Martina Oslance a Ing. Luďka Nádvorníka a zapisovatelku Miloslavu Krejčí.

2/3Z/2018

program zasedání včetně doplněných bodů.

4/3Z/2018

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1005C1821 mezi Státním
pozemkovým úřadem Praha, Husinecká 1024/11a a obcí Pňovice a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

5/3Z/2018

Ing. Jiřího Ruprechta "určeným zastupitelem" po dobu trvání jeho mandátu, tj. volební období
2018-2022, pro všechny úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu obce Pňovice,
popřípadě jeho změny, a zastupováním obce Pňovice při spolupráci s pořizovatelem a
zpracovatelem.

6/3Z/2018

záměr obce odprodat nově oddělovaný pozemek parc. č. 160/10 v k. ú. Pňovice o výměře 6
m2 za odhadní cenu 421,98 Kč/m2.

7/3Z/2018

záměr obce odprodat nově oddělovaný pozemek parc. č. 160/11 v k. ú. Pňovice o výměře 54
m2 za odhadní cenu 421,98 Kč/m2.

8/3Z/2018

rozpočet obce na rok 2019.

9/3Z/2018

rozpočet na rok 2019 ZŠ a MŠ Pňovice.

10/3Z/2018 roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pňovice na rok 2019.
11/3Z/2018 příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a inventarizační komisi ve složení: Marek
Maceják, Martin Oslanec a Ing. Jakub Štábl.
16/3Z/2018 prodloužení smlouvy o zajišťování přepravy seniorů firmou Akselit z. s. Litovel na rok 2019 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
17/3Z/2018 navýšení ceny za palivové dřevo na částku 400 Kč/bm od 1. 1. 2019.
18/3Z/2018 dodatek č. 4 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 12 o ukládání odpadu podobného komunálnímu
odpadu od podnikatelů v obci Pňovice mezi firmou EKO - UNIMED s. r. o. Medlov a obcí
Pňovice a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
19/3Z/2018 dodatek č. 5 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 12 o změně ceníku od 1. 3. 2019 mezi firmou
EKO - UNIMED s. r. o. Medlov a obcí Pňovice a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Zastupitelstvo obce Pňovice bere na vědomí
3/3Z/2018

kontrolu usnesení a zprávu o činnosti.

12/3Z/2018 výpočet výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13/3Z/2018 rozpočtové opatření č. 16.
14/3Z/2018 rozpočtové opatření č. 17.
Zastupitelstvo obce Pňovice volí
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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15/3Z/2018 členy kontrolního výboru Ing. Luďka Nádvorníka a Janu Holínkovou.

Radovan Štábl
starosta obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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