Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
1/2020 konaného dne 3.3.2020
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 3.3.2020 usneslo
Program jednání:
Zahájení
1. Kontrola plnění usnesení 6/2019
2. Žádost o dar EOP
3. Uzavření Dodatku č.1 Charita Pardubice
4. Nájemní smlouva s ŘSD
5. Smlouva s VAK Pardubice
6. Cenová nabídka výměna oken - obchod
7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
9. Odměny zastupitelů
10. 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:
- starostka navrhla doplnit bod
- Užívání pozemků LČR
- Rozpočtové opatření č.1 a zařadit je za bod 9
Návrh usnesení č. 1/1/2020 –Zastupitelé souhlasí s doplněním programu a schvalují
program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 7

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) Návrh usnesení č.2/1/2020
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

3) Návrh usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním a podmínkami smlouvy a pověřuje starostku
k uzavření a podpisu Dodatku č.1 smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
4) Návrh usnesení č.4/1/2020
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nájemní smlouvou a pověřuje starostku k jejímu doplnění a a
upřesnění podmínek.
Hlasování: Souhlasí: 7
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

5) Návrh usnesení č. 5/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostku k podpisu darovací
smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
6) Návrh usnesení č. 6/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje cenovou nabídku a pověřuje starostku k uzavření a
podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
7) Návrh usnesení č.7/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
8) Návrh usnesení č.8/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a pověřuje starostku k uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
9) Návrh usnesení č.9/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením odměn zastupitelům i účetní obce s účinností od
1.3.2020.
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
10) Návrh usnesení č.10/1/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem pozemků a pověřuje starostku k zahájení řízení k
uzavření smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí:

7

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………….
Starostka obce: Jana Bednářová DiS

V Borku dne 10.3.2020

Místostarosta obce: Tomáš Beran

