Zastupitelé:
Přítomni: 5
Omluveni: 2

USNESENÍ

č. 40

zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 12.3.2018
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:
I.
SCHVALUJE:
č.40/1: schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa, Zdeňka Kropáče, zapisovatelku
paní Karolinu Bandovou.
č.40/2: Navržený program.
č.40/3:Výroční zprávu Mateřské školy o hospodaření za rok 2017 a převod 47.928,06,-Kč do
rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.
č.40/4: účetní závěrku Mateřské školy za rok 2017.
č.40/5: účetní závěrku Základní školy za rok 2017 a převod částky 1.263,91,-Kč do fondu
odměn.
č.40/6: přistoupení obce Velká Dobrá do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.
3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a
u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce.
a
dále schvaluje nabídku na služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) obdrženou od Sdružení místních
samospráv - služby, s.r.o.
č.40/7: příspěvek 50.000,-Kč na opravu věžní báně a opravu vnější fasády kostela Panny
Marie ve Družci.
č.40/8: stanovení ceny za výkup pozemků v ulici Karlovarská na 259,-Kč/m².
č.40/9: změnu Organizačního řádu Obecního úřadu z důvodu rozšíření pracovních míst o 2.
č.40/10: Rozpočtové opatření č.1, které je přílohou č.1 tohoto zápisu.
č.40/11: po vybudování ostrůvku jeho bezúplatný převod do majetku České republiky a správy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
č.40/12: příspěvek 3.000,-Kč pro Tomáše Vyskočila na Letní tábor v Třemošné.
č.40/13: příspěvek 10.000,-Kč pro Hospic svaté Hedviky o.p.s.
USNESENÍ BYLO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY OZ SCHVÁLENO

………………………………………….
Ing. Zdeněk Nosek, starosta

………………………………………
Zdeněk Zahrádka, místostarosta

