Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nebanice ze dne 26.2.2015
OZ souhlasí s programem dnešního jednání
OZ souhlasí a nemá připomínek k předchozímu zápisu OZ
OZ nemá připomínek a bere na vědomí předchozí usnesení OZ
OZ bere na vědomí zprávu starostky a místostarostky obce.
Bod č. 21
ZO schválilo inventarizační komisi na rok 2014, která provede inventuru
majetku, pohledávek a závazků, a účetních dokladů za rok 2014 ve složení:
Předseda: Zbyněk Bernard
Členové: Romana Nejedlá
Stanislava Tesařová
Trvá

Bod č. 26
ZO souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí se vznikajícím sdružením
Jeřabinky na místnost na Obecní ubytovně. Za cenu 10,- Kč na rok a na dobu
neurčitou. Pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy.
Trvá

Bod č. 35
ZO schválilo žádost Pavlíny Audiové na pronájem p.č. 172/74 k.ú. Nebanice o výměře 138

m2, za podmínek:
 Nájemné bude činit 1,- Kč za jeden metr čtvereční na jeden rok
 Doba nájmu bude na dobu určitou do 31.12.2015
 Nájemce bude užívat pronajatý pozemek pouze jako zahradu a jen pro
vlastní potřebu
 Nájemce musí udržovat na pozemku čistotu a pořádek
OZ pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.
Trvá

Bod č. 36
ZO schválilo žádost Pavlíny Šípové na pronájem p.č. 172/74 k.ú. Nebanice část
o výměře 210 m2, za podmínek:

 Nájemné bude činit 1,- Kč za jeden metr čtvereční na jeden rok
 Doba nájmu bude na dobu určitou do 31.12.2015
 Nájemce bude užívat pronajatý pozemek pouze jako zahradu a jen pro
vlastní potřebu
 Nájemce musí udržovat na pozemku čistotu a pořádek
OZ pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.
Trvá

Bod č. 37
ZO schválilo žádost paní Stanislavy Tesařové na pronájem p.č.172/79 o výměře
397 m2, za podmínek:
 Nájemné bude činit 1,- Kč za jeden metr čtvereční na jeden rok
 Doba nájmu bude na dobu určitou do 31.12.2015
 Nájemce bude užívat pronajatý pozemek pouze jako zahradu a jen pro
vlastní potřebu
 Nájemce musí udržovat na pozemku čistotu a pořádek
OZ pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy s paní Tesařovou a
zaslání oznámení o zamítnutí nájemní smlouvy paní Heleně Kuklíkové.
Částečně splněno

Bod č. 43
ZO schválilo uzavřením Smlouvy na svoz textilu a umístěním kontejneru na
textil se společností TextilEco, s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu
Smlouvy.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 44
ZO neschválilo návrh starostky obce, aby každý zastupitel obce přispěl částkou
200,- Kč na pořádání dějepisné soutěže gymnázií, kterou pořádá nadační fond
Gaudeamus.
Hlasování: pro 2 proti 2 zdržel se 1
Bod č. 45
ZO neschválilo návrh pana Václava Křivánka, aby z rozpočtu obce bylo použito
500,- Kč a následně, aby každý zastupitel obce přispěl dobrovolnou částkou na
pořádání dějepisné soutěže gymnázií, kterou pořádá nadační fond Gaudeamus.
Hlasování: pro 2 proti 2 zdržel se 1

Bod č. 46
ZO schválilo návrh pana Václava Kopřivy, aby každý zastupitel obce přispěl
dobrovolnou částkou na pořádání dějepisné soutěže gymnázií, kterou pořádá
nadační fond Gaudeamus. Finanční dar obci, bude požit výhradně na uvedenou
soutěž a při soutěži bude propagována obec jako dárce.
Hlasování: pro 3 proti 2 zdržel se 0

Jitka Vlková
Starostka obce
Vyvěšeno: 5.3.2015
Sejmuto:

Růžena Kosobudová
Místostarostka obce

