USI\ESENÍ č. 1l20lg
ze sah:ůze zastupitelstva obce Prosetín, konané dne 2L února 2019 v
místnosti oú v prosetíně

t

zasedací

Zastupitelstvo

1. Schvaluje
a) Účetní závěrkuZŠ aMŠProsetín
b) Hospodářský v,ýsledek ZŠa MŠProsetín ve yýši 799,01 Kč, převeden na

rezervní fond
c) Účetní závěrkuobce Prosetín
d) Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru KB na akci,,kanalizace a ČOV Prosetín"
e) Dodatek smlouvy o pachtu zemědělských pozemků se ZDY Mrákotín
0 Zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanaIízace
Chrudim, a.s. Michala Vychroně, místostarostu
g) Smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim, výše finančníhopříspěvku 3,-Kč na obyvatele zarok
h) Smlouvu o pronájmu vodovodního řadu v Mokryšově s a.s. Vodovody a
kanalizace chrudim
i) Ceník nájemného hrobových míst za370,--Kčlm2
j) Neomezené prutokové transfery
k) Prodej pozemku p.č. 1,593 a I220lI v Malinném panu Peštovi za 70,-Kčlm2, veškerénáklady spojené s prodejem hradí kupující
1) Odpověď na stížnostč j. 023|OIJP|20I9 - pověřen starosta Jaroslav Raba
m) Smlouvu o zřizení věcného břemene - služebnosti č. IY-1,2-20I7309NB|
s n. ČBZ Distribuce Děčín-Prosetín, Malinné p.p.č. I22g - kabel nn - ZDY
n) Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 6.9.2017 o spolupráci mezi obcemi při

zajištěnístomatologických pohotovostních služeb s Městem Hlinsko
v částce 4 100,-- Kč
o) Smlouvu č. II2lI064lSM/43l20I9 se Správou a údržbousilnic PK,
Doubravice, zásah do majetku při uloženíinženýrskésítě do silničního
pozemku na akci,,sp laškov á kanalizace Pro setín-Il. etapa".

2. Bere na vědomí
a) Rozpočtovéopatření č. Il20I9
příjmy : I7,22 tis. Kč
výdaje

: 0

rozpočet je přebYkový

b) Seznam oprav místníchkomunikací pověřen místostarosta Michal
Vychroň
c) Prosetínský zpravoďaj

-

zpraaoyat souhlas s uveřejněním oznámení

"

d) Výročnízprávu o poskYnutých informacích dle zák. č. 10611999
provést revizi stávající
e) Projektovou dokumentaci pro zónu Z3
dokumentace, včetně oslovení vhodného projektanta na dopracování
komplexní dokumentace - pověřen místostarosta Michal Vychroň
0 Přepouštění vody z lomu na,,Obci'|
$ Žaďost ZŠa MŠProsetín o souhlas zíizovatele s čerpánímfinančních
prostředků z investičníhofondu
h) Souhlas zíizovatele se zapojením školy do výzvy operačníhoprogramu
vý zkum,,.ý,roj a v zděIáv éní

3. Odloženo

a) Plán zimní udržhy místníchkomunikací
b) Fixace úvěru KB na akci ,,kanalizace a ČOV Prosetín"

V Prosetíně 2I.2.2019
Ing. Michal
místostarosta

Jaroslav Raba
StaroSta
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