OBEC
PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecní úřad Proseč pod Ještědem č.p.89, 463 43 Český Dub
IČO: 00671941 Tel.+420 482 725 474, E-mail: uradppj@atlas.cz

Usnesení zastupitelstva obce
ze dne 26. 11. 2018
Zastupitelstvo obce vydává toto usnesení:
017/2018

určuje ověřovatele a zapisovatele zápisu
018/2018

schvaluje program jednání
019/2018

bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a zprávu o plnění úkolů z minulého zastupitelstva
020/2018

bere na vědomí zprávu o hospodaření k 10/2018
021/2018

schvaluje rozpočtové změny 2018/4 ve výši: příjmy 55 678,- a výdaje 55 678,022/2018

schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. 2018 do
30. 09. 2018
023/2018

odkládá projednání výše platby za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019 na další zasedání
zastupitelstva.
024/2018

schvaluje aktualizovaný krizový plán obce
025/2018

schvaluje účast OÚ na dražebním jednání pozemku p č.st. 195 a p.č. 1197/7 Kú Proseč p. J.
026/2018

ruší usnesení č.230/2013. Neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 602/2 Kú Javorník u
Č.Dubu.
027/2018

schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p.č. 772/10 a p.č.st. 183 Kú Javorník u Č. Dubu.
028/2018

neschvaluje žádost o zpevnění části pozemku v majetku obce p.č.735/1 Kú Javorník u Č. Dubu.
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029/2018

bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s Farmou pod Ještědem o užívání prostor školy v
Javorníku a schvaluje smlouvu o užívání s novým nájemcem.
030/2018

schvaluje termín konání inventur majetku obce od 1.12.2018 do 31.12.2018 a jmenuje
inveturní komisi ve složení: předseda Klára Manychová, členové Ing. Pavel Rozkovec a Jan
Muller.
031/2018

odkládá projednání žádosti o povolení Rally Bohemia 2019 na nejbližší zasedání zastupitelstva.
032/2018

neschvaluje žádost o finanční příspěvek Centru Lira, z.ú.
033/2018

schvaluje finanční spoluúčast na nákladech na oslavách 28. října 2018 v částce 7000,- pro TJ
Sokol Proseč pod Ještědem.

Klára Manychová
místostarostka obce

Tomáš Schwarz
starosta obce
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