USNESENÍ
z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 12.12.2019 od 18:00 hodin v Základní škole a Mateřské škole
v Zahrádkách čp. 19
Přijatá usnesení:
1/11:
Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
4/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu se sazbou poplatku za každý započatý den
pobytu/1 osoba 10,- Kč.
5/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
7/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Zahrádky.
8/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 5/2019
o místním poplatku ze vstupného.
9/11:
Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření
k 31.12.2019.
10/11: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa s tím, že bude ze
smlouvy vyřazen čl.3.2 – povinnost nájemce zaplatit smluvní pokutu ve výši
pětiletého nájemného do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.
11/11: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019 se změnou na straně
příjmů + 420 078,- Kč a na straně výdajů + 420 078,- Kč.
12/11: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Zahrádky na rok 2020 jako schodkový
s příjmy 11 809 160,- Kč a výdaji 16 305 051,- Kč. Financování schodku
bude hrazeno z přebytků minulých let.
13/11: Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Zahrádky na
období 2021 – 2023.
14/11: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 10141795 na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu s firmou Marius
Pedersen a.s.
15a/11: Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s Ing. Bartošem o změně výsadby
dle původní dohody.
15b/11: Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s obhospodařovatelem polí
přilehlých k alejím směrem k Borku a od křížku k bytovkám p. Kurtincem,
aby byly vymezeny hranice obdělávaných pozemků.
15c/11: Zastupitelstvo pověřuje starostu zjištěním kubatury pokáceného dřeva
vytěžených stromů u firmy Jan Banom, IČ : 048 81 711, Chomutovská 1219,
432 01 Kadaň s následným uplatněním reklamace fakturované částky.

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

JUDr. Petr Doležal,
místostarosta

Ladislav Chvojka,
starosta

