Obec Poustka
18. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 11. 7 2017
Obecní zastupitelstvo bylo usnášení schopno podle počtu přítomných 6. členů zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo
schvaluje

1) program doplněný o dva body a to schválení veřejného záměru
směny pozemků č.1/5 za p. č. 24 v k.ú. Poustka a schválení
správce a pravidel lovu ryb na obecním rybníce v Poustce a dva
ověřitele zápisu pana Václava Kocourka a p. Radovana Carana.
Pro 4. proti 0. zdržel se 2,
2) rozpočtové opatření č 1/2017 a to dle přílohy. Pro 6. proti 0.
zdržel se 0,
3) vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Poustka a oprava místních komunikací 2017“ a to
firmu Elektrosun s. r. o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro 4. proti 0. zdržel se 2,
4) vybudování druhé zahrádkářské kolonie na pozemku č. 4/1 v k. ú.
Poustka ve vlastnictví obce. Pro 6. proti 0. zdržel se 0,
5) směnu pozemku č.1/5, trvalý travní porost o výměře 1498 m 2,
zapsaného na LV č. 135 pro k. ú. Poustka u Františkových Lázníobec Poustka v majetku pí. Václavy Hynkové do majetku obce
Poustka za pozemek č. 24, ostatní plocha o výměře 1199 m 2 ve
vlastnictví obce Poustka do vlastnictví pí. Václavy Hynkové.
Rozdíl ve výměrách bude vypořádán částkou 75,- Kč/m2 .
Pro 5. proti 1. zdržel se 0,

ukládá
1) starostovi podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Poustka a oprava
místních komunikací 2017“ a to firmou Elektrosun s. r. o.,
2) starostovi podepsat smlouvu na směnu pozemku č.1/5, trvalý travní
porost o výměře 1498 m2, zapsaného na LV č. 135 pro k. ú.
Poustka v majetku pí. Václavy Hynkové do majetku obce Poustka
za pozemek č. 24, ostatní plocha o výměře 1199 m2 ve vlastnictví
obce Poustka do vlastnictví pí. Václavy Hynkové,

3) starostovi zajistit vyměření nové zahrádkářské kolonie,
4) starostovi zajistit vyvěšení rozpočtového opatření č.1/2017,
5) starostovi zajistit vstupenky na „Historický jarmark“ pro naše
občany,
6) starostovi zajistit organizaci obecního zájezdu na Chodské
slavnosti.
7) starostovi navrhnout pravidla k lovu ryb v návesném rybníce
v Poustce.

bere na vědomí

a) informace o vyúčtování dotačních titulů za rok 2016,
b) informace o průběhu kulturních akcí pořádaných naší
obcí,
c) informace o možnosti výroby odznaků se znakem naší
obce,
d) informace o průběhu Pozemkové úpravy,
e) informaci o zpracování Územního plánu,
f) informaci o novém vedení kroniky naší obce a to pí. Ivě
Janečkové.

starosta
Jan Ryba

Vyvěšeno dne: 19. 7. 2017
Sejmuto dne:

Místostarosta
Radovan Caran

