Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Hrabová konaného dne 27.7.2016 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Hrabová.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Z 21/239

Program zasedání zastupitelstva

Schváleno 10 hlasy

Z 21/240

Zapisovatele pana Pavlíka

Schváleno 10 hlasy

Z 21/241

Ověřovatele zápisu p. Papouška, p. Václavkovou

Schváleno 10 hlasy

Z 21/242
Z 21/243

Upravený plán Lihovaru Hrabová s.r.o. na rok 2016
Schváleno 10 hlasy
Smlouvu na dlažbu u školy v Hrabové mezi Obcí Hrabová a firmou Jiří Lang,
Bohuslavice za cenu 584.666 Kč s DPH. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu a
pověřuje starostu jejím podpisem
Schváleno 10 hlasy

Z 21/244

Oprava a nový nátěr původních dveří ve škole.

Z 21/245

Izolace stropů nad byty u hřiště minerální foukanou vatou za cca 65 tis. Kč
Schváleno 10 hlasy
Rozpočtové opatření č. 4.
Příjmy 11.178 tis.Kč, Výdaje 9.794 tis,Kč, financování 5.210 tis.Kč
Schváleno 10 hlasy

Z 21/246

Z 21/247

Schváleno 10 hlasy

Ukládá starostovi pozvat na další zasedání ředitelku školy ve věci financování
provozu školy.
Schváleno 10 hlasy

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :











Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zprávu jednatele Lihovaru Hrabová o výsledcích hospodaření za 1-6/2016
Zábradlí vodní nádrže – starosta projedná s projektantem požadavky na
provedení zábradlí
Oplocení areálu koupaliště – pokračovat ve stejném provedení jako je na opěrné
zdi
Přístřešek na techniku v prostoru technického zázemí u garáží pod lihovarem –
starosta zahájí přípravu
Aktualizaci Pasportu místních komunikací – zahájit projednávání
Rozpočtové opatření č. ST 3. provedené starostou
Konání podzimní výstavy na téma regionální značka od 27. – 30. 10. 2016
Kabiny na koupališti – dořešit užívání kabin včetně úhrady nákladů na
el.energii, vodné a stočné
Dílčí kontrola z KÚ 1.9.2016



Společný kalendář na rok 2017 – Dubicko, Hrabová, Bohuslavice. Hrabová
objednává 300 ks. kalendářů

Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta
Vyvěšeno: 3.8.2016

Ing. Jiří Linhart
starosta

