Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
2/2019 konaného dne 20.5.2019
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 20.5.2019 usneslo

Program jednání:
Zahájení
1. Kontrola plnění usnesení 1/2019
2. Schválení závěrečný účet
3. Schválení účetní závěrky
4. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ
5. Smlouva POV
6. Smlouva POV obchod
7. Zřízení přestupkové komise
8. koupě pozemků
9. Změna rozpočtu č. 2 a 3
10. Diskuse a závěr
………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 6 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- starostka navrhla doplnit program jednání o :







Smlouva POV
Smlouva POV obchod
Zřízení přestupkové komise
koupě pozemků
rozpočtové opatření č. 2
rozpočtové opatření č. 3

Návrh usnesení č. 1/2/2019 – program bude doplněn, body jednání zařazeny za bod 4).
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.................................................................
1) Kontrolním výborem byla provedena kontrola usnesení 1/2019
Kontrolním výborem nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí
………………………………………….
Návrh usnesení č.2/2/2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Borek za rok 2018, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Borek za rok 2018 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2018 bez výhrad.
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.....................................................................
Návrh usnesení č. 3/2/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2018 bez
výhrad
Hlasování: Souhlasí:
6
nesouhlasí: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku k projednání
nových podmínek.
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………....
Návrh usnesení č.5/2/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostku k jejímu uzavření a
podpisu.
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

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

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.6/2/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy POV na podporu obchodu a pověřuje starostku k
jejímu podpisu
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.7/2/2019
Zastupitelstvo souhlasí se složením přestupkové komise a pověřuje starostku k uzavření a
podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.8/2/2019
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemku za cenu 50,-Kč za m² a pověřuje starostku k
uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování: Souhlasí:
6
nesouhlasí: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
...........................................................................
9) Starostka přednesla Rozpočtové opatření č. 2 příspěvek na volby do Evropského
parlamentu 29.000,Zastupitelstvo bere na vědomí
..........................................................................
10) Starostka přednesla Rozpočtové opatření č.3
krizové prostředky 10.000,Zastupitelstvo bere na vědomí
....................................................................
Informace starostky
Technické služby HK - odchyt psů
Pozemkové úpravy - vyjádření k cestám
29.6. dětský den
5.7. tradiční nohejbalový turnaj
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka v
18.45 hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce:

V Borku dne 26.5.2019

Místostarosta obce:

