Usnesení
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích,
konaného dne 27.5.2020
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
136.
137.

Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
138.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
139.
Program veřejného zasedání
140.
Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2020
141.
Závěrečný účet obce za rok 2019 a to bez výhrad
142.
Účetní závěrku za rok 2019
143.
Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. – pozemek par.č. 905/2, a
900/19
144.
Smlouvu s Galileo Corporation s.r.o o zajištění a provozu SSL certifikátu
145.
Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
146.
Smlouvu s OSA z.s. na uzavření hromadné licenční smlouvy
147.
Smlouvu s firmou VEKRA a.s. na dodávku oken a dveří do has. Zbrojnice
148.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2019 s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
149.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vřeskovice Oblastní Charitě
Klatovy
150.
Zařazení území obce Vřeskovice do územní působnosti Místní akční skupiny
Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 - 2027
Bere na vědomí :
151.
Zprávy předsedů výborů
152.
Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 na rok 2020
153.
Podpis smlouvy s firmou USEN s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Návrh smlouvy byl projednán zastupitelstvem v období vyhlášení Nouzového stavu
vládou ČR dne 23.3.2020 a to z důvodu možného prodlení
154.
Ukončení nájemního vztahu na restauraci k 31.5.2020 a informaci, že se hledá
nový nájemce.

Ukládá :
155.
Zastupitelstvu projednat při úpravě rozpočtu příspěvek pro TJ Vřeskovice ve výši
cca 8 – 10 tisíc Kč na úpravu tenisového kurtu.
156.
Panu Jaroslavu Drdovi doplnit ke kontejnerům na odpad cedule s uvedením dnů
vývozu jednotlivých druhů odpadů
157.
Starostovi obce jednat s firmou Galileo Corporation ohledně aplikace monitorování
zápachu v obci z firmy ASAVET a.s. Biřkov.

………………………………………
ověřovatelé zápisu

Vřeskovice dne :

27.5. 2020

………………………………………..
starosta obce

