OBEC Nové Dvory
Nové Dvory 70, PSČ 592 12 Nížkov, tel: 724 300 464, IČ 00842231, DIC CZ00842231
Banka: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1625282399/0800, DS: ssebtgn
Email: nove.dvory-zr@seznam.cz Web: www.novedvory.eu

Usnesení č.1/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
konaného dne 15. listopadu 2018 v 18:00 hod. v kanceláři OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. program jednání zastupitelstva,
2.2. zapisovatelem zápisu: Sáblík Petr,
2.3. ověřovatele zápisu a usnesení: Sobotka Tomáš, Rosecký Jaroslav,
2.4. návrhovou komisi ve složení: Šmíd Martin, Ing. Halík Vladimír,
2.5. odměnu pro neuvolněného místostarostu obce, ostatní neuvolnění zastupitelé nebudou
pobírat žádnou odměnu,
2.6. limit pro starostku obce na nákup prostředků bez schválení ZO ve výši 25 000,--,
2.7. limit pro starostku obce na schvalování rozpočtových opatření do výše 150 000,--,
2.8. smlouvu na pořízení Územního plánu obce s Ing. Arch. Psotou, Žďár nad Sázavou,
2.9. smlouvu na nákup pozemku p.č. 170/2 od p. Markové (pod chodníky),
2.10. bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví České republiky p.č. 2547/1 o výměře 18 m2 a
pozemek p.č. 2547/2 o výměře 10m2 do vlastnictví obce,
2.11. bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ŘSD p.č. 254/4 o výměře 22 m2 a pozemek p.č.
2125/3 o výměře 9,39 m2 do vlastnictví obce,
2.12. smlouvu na nákup pozemku p.č. 2206/2 (vodovodní vrt) a smlouvu na zřízení služebnosti
na pozemek p.č. 2206/1 s paní Fišarovou,
2.13. smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Brabcovou, Žďár nad Sázavou,
2.14. hlavní inventarizační komisi ve složení: Šmerousová Naděžda, Šmíd Martin, Sáblík Petr,
Ing. Halík Vladimír, Rosecký Jaroslav,
2.15. dílčí inventarizační komisi pro knihovnu ve složení: Štursová Eva, Ing. Halík Vladimír;
Lacinová Eva pro inventuru hasičské zbrojnice ve složení: Rosecký Jaroslav, Sáblík Petr,
Sobotka Tomáš a pro Mateřskou školu ve složení: Šmerousová Naděžda, Šmíd Martin,
Ing. Němec Ivo,
2.16. navýšení rozpočtu Mateřské školy o částku ve výši Kč 20 000,--,
2.17. dar ve výši Kč 6 000,-- pro Domácí Hospic Vysočina o.p.s.,
2.18. dohody o provedení práce pro zastupitele obce na volební období 2018-2022,
2.19. nákup poštovního serveru pro potřeby obce,
2.20. záměr obce získat bezúplatně pozemky ve vlastnictví Státního statku Jeneč p.č. 2541 o
výměře 1904 m2 (silnice) a p.č. 2542 o výměře 970 m2 (ostatní plocha) do vlastnictví obce,
2.21. usnesení č. 1/2018-22 ze zasedání ZO.
3. Zastupitelstvo obce ukládá:

3.1.
V Nových Dvorech dne 15.11.2018
.………………………………..
Šmerousová Naděžda, starostka obce
Vyvěšeno: 16.11.2018

Sejmuto:

