
Informace ze zasedání Zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce proběhlo v pondělí 1. 4. 2015 v budově Obecního úřadu.
Zahájeno bylo standardně v 18 hodin. 

Na  programu  zasedání  bylo  schválení  rozpočtových  opatření  č.  1  a  2,  smlouvy
s advokátní kanceláří o poskytování právních služeb, podmínek pro poskytování dotací
z rozpočtu obce, úpravy odměn členů Zastupitelstva a Různé. V rámci Různého schválilo
Zastupitelstvo koupi pozemku o výměře 3,5m2 od společnosti Obora, nové znění přílohy
č.  2  ke  smlouvě  s firmou  Elektrowin,  návrh  nové  vyhlášky  obce  Kratochvilka  o
odpadech,  vyhodnocení  druhého  projednávání  územního  plánu  a  pronájem  obecního
pozemku.  Zastupitelstvo  dále  projednalo  zprávu  Finančního  výboru  a  neschválilo
poskytnutí informací o odpadovém hospodářství advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a
partneři s.r.o.

Přehled usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka konaného 1. 4. 2015

Zastupitelstvo obce Kratochvilka

Schvaluje:

a) Program 6. zasedání.

b) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015.

c) Smlouvu  s advokátní  kanceláří  Coufal,  Georges  &  partners  s.r.o.  o  poskytování
právních služeb.

d) Podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce.

e) Úpravu odměn Zastupitelstva dle nařízení vlády č. 52/2015, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů.

f) Koupi pozemku p. č. 264/262 b,d,f o výměře 3,5 m2 od společnosti Obora, s.r.o.

g) Nové znění přílohy č. 2 ke smlouvě s firmou Elektrowin.

h) Návrh  obecní  vyhlášky  č.  1/2015  o  stanovení  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a  nakládání  se
stavebním odpadem na území obce Kratochvilka.

i) Vyhodnocení opakovaného společného projednání 2. návrhu územního plánu obce
Kratochvilka, zpracovaného pořizovatelem územního plánu.

j) Pronájem pozemku  p.č.  439/4  v  k.ú.  Obce  Kratochvilka  o  výměře  7289  m²  za
účelem provedení rekultivace pozemku pro následné rozšíření klidové zóny firmě
MaPe Truck s.r.o.

Bere na vědomí:

a) Zprávu Finančního výboru.



Neschvaluje:

a) Poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  §  9  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.
advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři s r.o.

Pověřuje:

a) Starostu obce vést jednání s firmou MaPe Truck s r.o. o návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí o pronájmu obecního pozemku.

Ing. Michal Zoblivý
zastupitel


