Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
1/2021 konaného dne 16.3.2021
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 16.3.2021 usneslo

Program jednání:
Zahájení
1. Kontrola plnění usnesení 6/2020
2. Rozpočtové opatření č.1
3. Žádost o dar EOP
4. Uzavření smlouvy Vak Pardubice
5. Cenová nabídka – projektová dokumentace na chodník
6. Cenová nabídka na rozvodnou skříň
7. Žádost o pronájem pozemku
8. Diskuse a závěr
………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 19.00 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 4 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- Financování DA
Návrh usnesení č. 1/1/2021 –Zastupitelé souhlasí s doplněním programu a zařadí jako bod
č.8 a schvalují program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 4

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
....................................................................
1) Kontrolním výborem byla provedena kontrola usnesení 6/2019
Kontrolním výborem nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí

………………………………………….
2) Starostka přednesla návrh rozpočtového opatření č.1 viz.příloha.
Zastupitelstvo bere na vědomí
…………………………………………..
Návrh usnesení č.2/1/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o dar EOP a pověřuje starostku k uzavření a podpisu
darovací smlouvy.
Hlasování: Souhlasí: 4
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním a podmínkami smlouvy a dohody a pověřuje
starostku k uzavření a podpisu smlouvy a dohody
Hlasování:

Souhlasí:

4

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č.4/1/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí cenovou nabídkou a pověřuje starostku k zadání projektové
dokumentace.
Hlasování: Souhlasí: 4
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí cenovou nabídkou a pověřuje starostku k zadání výroby
rozvodové skříně.
Hlasování:

Souhlasí: 4

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k projednání právní stránky se současným
pronajímatelem.
Hlasování:

Souhlasí: 4

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.7/1/2021
Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
Hlasování:

Souhlasí:

4

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................

Starostka obce:

V Borku dne 25.3.2021

Místostarosta obce:

