Usnesení
ze 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích,
konaného dne 27.11.2020
Obecní zastupitelstvo:

Určuje :
189.
190.

Ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
191.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
192.
Program veřejného zasedání
193.
Rozpočtové opatření č. 9
194.
Cenu stočného na rok 2021 – 34,73 Kč za 1 m3 + 10% DPH
195.
Cenu za odvoz komunálního odpadu na r. 2021 – 1x týdně – 2.800,-Kč,
kombinovaný – 2.400,-Kč, 1x za 14 dnů – 1.900,-Kč, 1x měsíčně – 1.100,-Kč,
jednorázový – 110,-Kč, sleva 300,-Kč pro občany důchodového věku samostatně
žijící a matky samoživitelky
196.
Rozpočet obce Vřeskovice na rok 2021
197.
Střednědobý výhled na rok 2022-2023
198.
Strategický plán obce Vřeskovice na rok 2020-2030
199.
Řád veřejného pohřebiště Vřeskovice
200.
Příkazní smlouvu s firmou GPL-Invest s.r.o. na zastupování při žádosti s SFŽP
201.
Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace V OBRAZE s firmou Galileo
202.
Smlouvu s firmou DIMATEX CS, s.r.o. na odběr nepotřebného textilu
203.
Smlouvu o omezení užívání nemovitosti se SÚSPK – komunikace III/1826,
III/1827
204.
Dodatek č. 4 ke smlouvě se ZD Merklín o pronájmu zemědělské půdy na rok
2021-2023
205.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu restaurace v KD
206.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v KD
207.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích par.č.
1628/1, 1619/1 a 896/1 v k.ú. Vřeskovice pro ČEZ Distribuce, a.s.
208.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště z programu MMR
209.
Podání žádosti o dotaci z programu SFŽP na přivaděč vody z vrtu
210.
Schvaluje podpis smlouvy o dotaci na zeleň z programu NFŽP

Bere na vědomí :
211.
Zprávy předsedů výborů
212.
Jmenování inventarizačních komisí

Ukládá :
213.
Starostovi Janu Krotkému po vyúčtování nákladů na výsadbu stromů podepsat
smlouvu o dotaci z programu NPŽP

………………………………………
ověřovatelé zápisu

Vřeskovice dne :

27.11. 2020

………………………………………..
starosta obce

