Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
1/2019 konaného dne 12.3.2019
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 12.3.2019 usneslo

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 5/2018
Rozpočtové č.1
Nákup Defibrilátoru
Cenové nabídky na opravu kaple
Žádost o dar EOP
Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
Doplnění ÚP
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 19.00 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 7 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- mimořádné odměny zastupitelů v říjnu 2018
- podpora místního obchodu
Návrh usnesení č. 1/1/2019 –Zastupitelé souhlasí s doplněním programu, zařazení za bod 7
Hlasování:

Souhlasí: 7

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
....................................................................
Návrh usnesení č.2/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí s nákupem Defibrilátoru i skříňky a umístěním v obci
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č.4/1/2019
Zastupitelstvo obce vybralo cenovou nabídku pana Pavla Malíře a pověřuje starostku k
uzavření a podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: Souhlasí: 7
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 5/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o dar EOP a pověřuje starostku k uzavření a podpisu
darovací smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č. 6/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí a pověřuje starostku k uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.7/1/2018
Zastupitelstvo obce posoudilo návrh a navrhlo nechat původní znění ÚP a neměnit žádné
regulační prvky.
Hlasování:

Souhlasí:

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.8/1/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem vyplatit mimořádné odměny zastupitelům .
Hlasování: Souhlasí:
7
nesouhlasí: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
..........................................................................

Návrh usnesení č.9/1/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem vybavit a doplnit zastaralé a nevyhovující zařízení
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Informace starostky
Čarodějnice 30.4. od 18 hodin, občerstvení pro děti bude zajištěno.
5. - 7.4. budou přistavěny velkoobjemové kontejnery.
Informace o Tříkrálové sbírce, letos se v obci vybralo 8.875,-Kč
Kořenová čistička-studie
Jízdní řády
Obchod, zařízení, rozšíření, st. úpravy
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka ve
20.15hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce: Jana Bednářová DiS

V Borku dne 18.3.2019

Místostarosta obce: Tomáš Beran

