Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Zlukov
dne 17. 3. 2015
Přítomni:

Ing. Zdeněk Zeman, Pavel Houska, Michal Průcha, Hubert Častoral,
Alena Imramovská, Petr Bína, Jan Drs

Omluveni:
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: P. Bína, J. Drs

Program:
1. Kontrola zápisu ZZO
2. Rozpočtová změna č. 2/2015
3. Úprava podhledů se svítidly MŠ Zlukov
4. Obecní vyhláška o veřejných zakázkách
5. Modernizace průtahu vozovky obcí
6. Uzavření smlouvy o svozu a zpracování odpadu
7. Zpráva o výsledku hospodaření DSO Veselsko
8. Ţádost o navýšení kapacity MŠ Zlukov
9. Různé
Jednání:
1. Kontrola zápisu ZZO ze dne 3.3.2015.
2. SO informoval zastupitelstvo o rozpočtové změně č.2/2015
3. ZO rozhodlo o zaslání poptávky na akci:“ Úprava podhledů se svítidly MŠ
Zlukov, s tím ţe budou osloveni min. 3 dodavatelé zakázky do 30.4.2015.
H: 7/0/0
4. SO seznámil zastupitele s Obecní vyhláškou veřejných zakázkách malého
rozsahu. ZO pověřuje starostu obce s prováděním rozpočtovým opatřením
v příjmové části – v neomezené výši, ve výdajové části do výše 150 000 Kč
bez DPH na poloţku rozpočtu.
5. SO seznámil zastupitelstvo s modernizací průtahu silnice III/14719, která se
uskuteční v době: úplná uzavírka – 28.3 – 1.4 a 13.4 – 14.4
částečná uzavírka – 15.4 – 21.4
Po dobu modernizace bude moţno pouţít pouze zastávku
„ Zlukov - Pazderny“

Vyvěšeno dne: 17.3.2015
Vyvěšeno i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 1.4.2015

6. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o svozu a zpracování bio
odpadu s fa. BAUSERVIS s.r.o..
H:7/0/0
7. ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání DSO Veselsko
za rok 2014, schválení konečného účtu DSO, schválení rozpočtového
opatření č. 1 DSO Veselsko – s výrokem bez výhrad.
H:7/0/0
8.

ZO projednalo a schválilo ţádost o navýšení kapacity své příspěvkové
organizace MŠ U Rybníčka Zlukov a školní jídelny – výdejny na celkový
počet 22.
H:7/0/0

9. ZO projednalo ţádost pí. Vojtové Libuše o prominutí poplatku za komunální
odpad. ZO ţádost neschválilo.
H:7/0/0
ZO doporučilo nákup knihy o 1. světové válce pro místní knihovnu.
SO informoval ZO o ukončení termínovaného účtu s tím, ţe prostředky
budou přesunuty na výhodnější termínované účty.
SO informoval ZO o zapojení obce do trasy jízdy historických vozidel
“Selské Baroko“ dne 5. září 2015.
H:5/1/1
Obec Zlukov vyhlašuje obecní brigádu na úklid dne 18.4.2015.

Vyvěšeno dne: 17.3.2015
Vyvěšeno i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 1.4.2015

USNESENÍ
Usnesení č. 10/2015 – ZO schválilo zaslání poptávky na akci:“ Úprava podhledů
se svítidly MŠ Zlukov s tím, ţe budou osloveni min. 3 dodavatelé zakázky do
30.4.2015.
Usnesení č. 11/2015 - ZO schválilo uzavření smlouvy o svozu a zpracování bio
odpadu s fa. BAUSERVIS s.r.o..
Usnesení č. 12/2015 - ZO schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání DSO
Veselsko za rok 2014, schválení konečného účtu DSO, schválení rozpočtového
opatření č. 1 DSO Veselsko.
Usnesení č. 13/2015 - ZO schválilo ţádost o navýšení kapacity své příspěvkové
organizace MŠ U Rybníčka Zlukov a školní jídelny - výdejny na celkový počet 22.
Usnesení č. 14/2015 - ZO neschválilo ţádost pí. Vojtové Libuše o prominutí
poplatku za komunální odpad.
Usnesení č. 15/2015 - ZO schválilo zapojení obce do trasy jízdy historických
vozidel “Selské Baroko“ dne 5. září 2015.

Ve Zlukově 17.3.2015

zapsal: Hubert Častoral
ověřili: Petr Bína
Jan Drs

Vyvěšeno dne: 17.3.2015
Vyvěšeno i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 1.4.2015

