USNESENÍ č. 21201,8
ze schůze zastupitelstva obce Prosetín, konané dne 15.bŤezna 2018 v zasedací
místnosti oú v prosetíně
Zastupitelstvo

1. Schvaluie
a) Rozpočtovéopatření č.212018 ve výši
přumy : 564,15 tis. I(č
výdaje : 564,15 tis. Kč
rozpočet zůstáv á vyrovnaný
b) Účetn í závěrku ZŠa MŠProsetín
c) Hospodářský výsledek ZŠa MŠProsetín ve výši 54,15 Kč, převeden na
rezewni ťond
d) Účetnízávěrku Obce Prosetín
e) Plánovací smlouvu č. l12018 s panem Lukášem Sokolem
0 Smlouvu o dílo na akci ,,vodovod Mokýšov" s fi. GASCO s.r.o. Pardubice
g) Ing. Pravce jako TDI na akci ,,vodovod Mokryšov"
h) Pověřence pro GDPR pana M. Samka, Hroubovice
i) Pachtovní smlouvy na pozemky 52lI4, 84915, 90313 a 90314 pro Farmu
Dřeveš a p. Vlastimila Trpkoše
j) smlouvu o sml. budoucí o zřízenívěcného břemene služebnosti inž. sítě
se szDc praha - kanalizace
k) sml. o uzavření budoucí sml o zŤízenívěc. břemene služ. inž. sítě s n. ČgZ
Distribuce Děčín
1) sml. o poskytnutí dotace zPK Pardubice na akci ,,Prosetín -kanalizace a
ČOV" ve výši 4 mil. Kč
m) sml. o sml. budoucí o zřízení věc. břemene a sml. o právu provést stavbu
s fi. ČEZ Distribuce
n) Ing. Pravce ke zpracování projektové dokumentace v lokalritě 25
o) Prodej části pozemku p.č. 94211panu Poslušnému, cena 50,-Kč/m2, veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující
p) Smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim, výše finančníhopříspěvku 3,-Kč na obyvatele zarOk
q) propustek na silnici ke Klínku- nesmí ležetnakana|izaci, musí odtékat voda
:

2. Bere na vědomí
a) Rozpočtovéopatření č. 1l20l8 ve výši
Příjmy : 22,95 tis. Kč
Výdaje : 22,95 tis. Kč
b) Výročnízprávu o poskytnutých informacích dle zák. ě. 10611999
:

3, Neschvaluje
a) Nabídku fi. SOLICITE na projekt vodovod. přípojek,, vodovod Mokrýšov"
4.

odkládá
a) Veřejnoprávní smlouvu

s Městem Skuteč na výkon přenesené působnosti na
proj
přestupků
úseku
ednávání

b) Vyjádření pro společnéa územnířízení, stavba přeložky kanalizace- řadové
RD

V Prosetíně 15.3.201
Jiří Novotný
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Jaroslav Raba
StaroSta
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