OBEC ÚHOŘILKA, Úhořilka 22, 58253 Úhořilka

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 1/2019
KONANÉ DNE 28. 2. 2010
Petr Honsa, Jan Čipl, Lucie Metalová, Radka Honsová, Jana Kotnová, Jaroslav Brodina
Zastupitelstvo je usnášení schopné

Přítomni:
Zapisovatel:

Petr Honsa

Ověřovatelé zápisu:

Jana Kotnová, Jan Čipl

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Rozpočtové opatření č. 2/2018
Projednání žádosti o odprodej části pozemku č.e.36 (stp.č.25 KN)
Projednání spolupráce při zabezpečování požární ochrany s obcí Štoky
Zpráva finančního výboru ze dne 4. 1. 2019
Zpráva kontrolního výboru ze dne 9. 1. 2019
Krátkodobé pronájmy prostor obecního úřadu

Usnesení 1/2018:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se
nezúčastnili žádní hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1) ZO Úhořilka bylo starostou obce seznámeno s přijatým rozpočtovým opatřením č.2/2018 ze dne
31. 12. 2018 / Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé
2) ZO Úhořilka projednalo žádost Jana a Jiřiny Kopeckých (bytem Zárubova 507, 142 00 Praha 4),
schválilo dělení pozemku č.e.36 (stp.č.25 KN) a schválilo odprodej jeho části za cenu 120 Kč/m2.
Kupující zároveň ponese veškeré náklady související s převodem předmětného pozemku. /Pro
schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé. / Návrh na odprodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce od
29. 1. 2019.
3) ZO Úhořilka projednalo spolupráci při zabezpečování požární bezpečnosti s obcí Štoky. Zastupitelstvo
obce v souvislosti se zabezpečováním požární bezpečnosti v obci souhlasí se zřízením společné požární jednotky
s obcí Štoky a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
4) ZO Úhořilka se seznámilo se Zprávou finančního výboru ze dne 4. 1. 2019 a bere jí na vědomí.
/Předložená zpráva je vypracována za druhé pololetí roku 2018
5) ZO Úhořilka se seznámilo se Zprávou kontrolního výboru ze dne 9. 1. 2018 a bere jí na vědomí.
/Předložená zpráva je vypracována za druhé pololetí roku 2018
6) ZO Úhořilka projednalo krátkodobé pronájmy prostor obecního úřadu. Po zvážení všech kladů a záporů
krátkodobých pronájmu zrekonstruovaných prostor obecního úřadu ZO schvaluje pronájmy za následujících
podmínek: 1. Krátkodobý pronájem obecního úřadu bude umožněn výhradně občanům s trvalým pobytem v
obci Úhořilka, a to za cenu 500 Kč za 1 den pronájmu. Krátkodobý pronájem je možný pouze pro kulturní
akce, životní jubilea, pohřby a svatby občanů obce Úhořilka. 2. Zájemce o krátkodobý pronájem předá, zašle
poštou, nebo elektronickou poštou žádost, ve které uvede předmět akce, její datum a časový rozsah. 3.
Jednotlivé pronájmy ještě podléhají odsouhlasení starostou nebo místostarosta obce, který zároveň předá
objekt do pronájmu a následně ho převezme. 4. Nájemce je odpovědný za veškerý majetek, který je na
obecním úřadu uložen a je odpovědný za řádný úklid celého obecního úřadu, což je rovněž podmínkou
umožnění pronájmu. / Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Čipl ……………………………………………….

V Úhořilce dne 28. 2. 2019

Jana Kotnová ……………………………………….

Petr Honsa, starosta obce

OBEC ÚHOŘILKA - Úhořilka 22, 58253 Úhořilka - datová schránka: ezcayep
tel.: 724 032 072 - obec@uhorilka.cz - www.uhorilka.cz - IČ: 00580121 – ORGNUM: 1106

