USNESENÍ
Z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Krašovice ze dne 11.2.2015
Zastupitelstvo obce Krašovice:
1/2015 -

schvaluje program VZ - 5 hlasů pro

2/2015 -

schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Drofu a Janu Kocourkovu – 5 hlasů pro

3/2015

schvaluje
Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2014 -5 hlasů pro

4/2015 schvaluje
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, jmenovitě:
a) S paní Hanou Schejbalovou na nájem prostoru o výměře 20,8m2 v č.p. 49
b) Se slečnou Eliškou Novotnou na nájem prostoru o výměře 20,5 m2 v č.p. 49
c) S panem Jiřím Kovářů na nájem budovy Obecního centra - 5 hlasů pro
5/2015 schvaluje
Objednávku studie proveditelnosti – studie sítí v obci od potoka směrem k Bučí od Ing.Samka za
Cenu 47 000,- Kč - 5 hlasů pro
6/2015 schvaluje
Smlouvu o dílo na poskytování služeb – zajištění zimní údržby komunikací na rok 2015 s firmou
Technické služby – Vlastimil Penc – 5 hlasů pro.
7/2015 schvaluje
Podmínky pro stavby budov v obci pro připravovaný územní plán: max. zastavěná plocha 300 m2,
maximálně dvě nadzemní podlaží, střecha libovolného provedení s výjimkou ploché – 5 hlasů pro.
8/2015 neschvaluje
Připomínku p. Jiřího Veselého k připravovanému územnímu plánu obce – 5 hlasů proti.
9/2015 souhlasí
S podáním objednávek nebo uzavření smluv na údržbové práce v obci na základě vydané výzvy, a to:
a) Na sadbu v lese a postřik proti okusu zvěří za 17 800,- Kč s p. Františkem Novým
b) Vyžinování za 29 175,- Kč, stavba a oprava oplocenek za sazbu 150,- Kč/hod., prořezání lip za
9000,- Kč s p. Miroslavem Rajšlem
Dodání sazenic stromků – 5200 ks borovice a 1300 ks dub za cenu 3,50 Kč/kus s firmou Rašelina
Soběslav

10/2015 pověřuje
Ing. Karla Cvačku organizací a objednáváním údržbových prací dle nabídek přiložených k usnesení v
maximální výši dané schváleným rozpočtem obce.
11/2015 bere na vědomí
a) Informaci starosty o podání žádosti o dotaci na komunikace kolem OC a do Zadního kouta a postupu
při přípravě investičních akcí v obci.
b) Informaci starosty o provedení odběrů vody ve vytypovaných studnách ve staré části obce. Výsledky
odběrů mají stanovit plošnou situaci v kvalitě vody a budou použity pro průzkum zájmu o vodovod.
c) Interní rozpočtové opatření č.1

Ing. Václav Janouškovec
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce a
v elektronické podobě:
dne 15.2.2015

Ing. Josef Henžlík
starosta

