USNESENÍ

č. 1

zasedání zastupitelstva obce Staré Ždánice ze dne 4. března 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

zprávu starosty od minulého zasedání.
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

-

-

-

-

rozpočet obce na rok 2009.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které
Obec Staré Ždánice, jako budoucí povinný, uděluje Telefonice O2 Czech
Republic,a.s., jako budoucí oprávněné, souhlas s umístněním a zřízením
elektrické přípojky, vedoucí přes pozemek č. 516/9 ke stavbě základnové
stanice veřejné telekomunikační sítě, a souhlas s úpravou přístupové
komunikace a dále schvaluje udělení souhlasu se vstupem na nemovitost pro
budoucího oprávněného, příp. jeho smluvní dodavatele (zhotovitele) elektrické
přípojky a přístupové komunikace.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 103807, ze dne 21.12.2007, týkající
se zajištění obsluhy ČOV Staré Ždánice firmou ABK – Pardubice, a.s.
na základě výsledku vyhodnocení veřejné zakázky: Zpracování projektové
dokumentace k projektu „Rekonstrukce energetického hospodářství Základní
školy a mateřské školy ve Starých Ždánicích“ sepsání smlouvy s vítěznou
firmou HM-PROJEKT, s.r.o. Hradec Králové.
poskytnutí finančního příspěvku 5 000,-Kč hudební skupině Do klobouku, na
natočení a vydání CD, přičemž se obdarovaný zavazuje k poskytnutí reklamní
plochy na obalu CD a na svých webových stránkách a dále k poskytnutí
skladeb z CD k veřejné produkci bez nároku na poplatek za autorská práva.
záměr obce pronajmout pozemek č. 79/4 v k.ú. Staré Ždánice, za účelem
přiměřené rekultivace pozemku.
záměr obce pronajmout nebytové prostory v obecním domě čp. 34 v k.ú. Staré
Ždánice. Jedná se o jednu místnost na provoz kadeřnictví a jednu místnost na
provoz masážních služeb.

Zastupitelstvo obce informuje:
- o potřebě prevence požární ochrany a vhodnosti dovybavení stávajících
rodinných domů a bytů požárními hlásiči a hasícími prostředky.
Stav hlasování zastupitelů pro toto usnesení:

ANO/8

NE/0

Zpracoval:

ZDRŽEL SE/0

Bc. Jan Zetek
starosta obce

