Usnesení ze zasedáni zastupitelsťVa 12.l2'2018

obec Stěchovice
rČo-ooo 67862
Štěchovice 64,387 t6 Volenice

UsNEsENÍč.tt/2018
ze zasedénízastupitelsťva obce Štěchovice konaného t2.I2.20I8

Zastupitelstvo obce Stěchovice

l.

:

Bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za uplynulý rok.

2. Schvaluje schodkový rozpoěet

obce na rok 2aI9.

3. Schvaluje rozpočtoqý výhled na rok 202a-2a22.
4. Schvaluje inventaňzační komisi ve složení:předseda
členové_ Lucie Viktorová, Zbyněk Kolář.

5. Bere

na vědomí zětpis finančního qýboru.

6. Bere

na vědomí záp\s kontrolního výboru.

?.

_ Zdeněk Boř,

Schvaluje opra\u místníkomunikace Štěchovice - Lipice, varianta A.

8. Schvaluje firmy: Silnice Klatovy

a.s.; Casta, a.s.; Znakon, a.s.; Swietelsky
Stavební, s.r.o.; Silnice Nepomuk s.r'o. do výběrového ilzenína
provedení opravy místníkomunikace Štěchovice _ Lipice.

g. Schvaluje

opravu povrchu p. č. 15/5 k. ú. Štěchovice.
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10. Schvaluje firmy: Silnice Klatovy a.s.; Casta, a.s.; Znakon, a.s.; Swietelsky
stavební, s.r.o.; Silnice Nepomuk S.r.o. do výběrového íizenína provedení
opravy povrchu p. č. 15/5 k. ri. Štcchovice.
11. Schvaluje zakoupení štípačena dřevo typ Schappach HL1200S a štípacího
klínu za cenu 19.890'-Kč.
12. Neschvaluje terénníúpravu obecního pozemku p.

č.9lI k. ú. Štěchovice.

13. Neschvaluje zhotovení pozinkovaného roštu, jehož zabudování bylo
požadováno na pozemku p. č. I922l1před vjezdem na pozemek
p. č. 2l8 k. ú. Štěchovice.
14. Schvaluje parkování osobního automobilu pana Karla Horňáka na obecním
pozemku v blízkosti rodinného domu čp. 87.

15. SchvalÚe změnu vyvžitipozemku p. č" 15l5 k. ú. Štěchovice.
16. Schvaluje ťrrmu Elektroinvest Strakonice, s.r.o. na provedení projektové
dokumentace veřejného osvětlení a místního rozhlasu (akce Štěchovice _
- rekonstrukce TS, NN).

17. Schvaluje zakoupení traktorového nosiče kontejneru PoRT'řR 3 a
kontejneru.

paŇnBr AGRO

DAGROS,

s.r.o.; ARBO, spol.
S.r.o. do výběrového řízeni na dodání cenové nabídky na nosič kontejneru
PORTYR 3 a kontejneru.

18. Schvaluje firmy:

a.s.;

tg. Schvaluje Návrh ceny vodného rok 2019 Štěchovice.
20. Schvaluje příspěvek ve vyši 5.000,-Kč pro Středisko rané péčeSPRP,
pobočka Ceské Budějovice.

21. Schvaluje vydání kalendáře pro rok 2a|9.
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22. Schvaluje cenu znántky 850'-Kč za afuaz komunálního odpadu pro rok
2019. Výjimky: samostatně žijícídůchodce _ 500,-Kč, firma _ plná cena.
23. Neschvaluje

zátměr na pronájem hospody tJ

Kolčavy.

24. Schvaluje umístění okapového chodníku v šířce50 cm u stěny nemovitosti
čp. 1 a dočasnéumístění lešenína pozemku p. č. L967l1 k. ú. Štěchovice.

-q*

/(_
Miroslav MÍaz

Miroslav Samec
místostarosta

starosta
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