USNESENÍ č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Nahošovice ze dne 21.3.2016
Zastupitelstvo pověřilo:
Josefa Jančíka provedením zápisu ze zasedání
Zastupitelstvo schválilo:
Pavla Fojtíka a Petra Složila jako ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
Usnesení č. 1/1/2016

Zastupitelstvo bere na vědomí:
inventarizaci majetku obce provedenou k 31.12.2015
Zastupitelstvo schválilo:
závěrečný účet obce Nahošovice za rok 2015 bez výhrad.
Usnesení č. 1/2/2016
Zastupitelstvo schválilo:
účetní závěrka obce Nahošovice za 2015
Hlasování: 6 pro Petr Složil, Ing. Lubomír Zámorský, Josef Jančík, Jana Pecháčková,
Pavel Fojtík, Ing. Ladislava Zámorská, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Usnesení č. 1/3/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
rozpočtové změny č. 1/2016
závěrečný účet DSO Moštěnka za 2015

Usnesení č.1/2016
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Zastupitelstvo schválilo:
uzavření pachtovní smlouvy s ZD Dřevohostice
Usnesení č. 1/4/2016
Zastupitelstvo schválilo:
Uzavření pachtovní smlouvy s AGRAS Želatovice, a.s.
Usnesení č. 1/5/2016
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Nahošovice, příslušné v souladu s ust. § 35 odst. 3, § 83, § 87
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle
ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů
určuje pro jednání s úřadem územního plánování při pořizování Zprávy o uplatňování
Územního plánu Nahošovice v období 11/2012–11/2016 p. Ing. Lubomíra
Zámorského
Usnesení č. 1/6/2016

Zastupitelstvo schválilo:
proplacení zaslané faktury na 3 300,-- Kč – ZŠ Dřevohostice
příspěvek na kulturní akce na 2.Q 2016 do výše 20 000,-- Kč
-

finanční dary:

pro H.L.A.S. o.s. ve výši 7000,--Kč
Zastupitelstvo zamítlo:
Žádost společnosti Antišmejdi s.r.o. o spoluúčast na financování vydání publikace pro
seniory – Senior v bezpečí pro občany nad 65 let

Usnesení č.1/2016
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Nabídku společnosti BONA HELPO s.r.o na zaslání 100 ks pohlednic s omalovánkou
za 1 000,-- včetně DPH, podpora osob se zdravotním postižením, klientů a přátel
HANDICAP CENTRA ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK
Usnesení č. 1/7/2016
Zastupitelstvo schválilo:
zajištění zpracování projektové dokumentace na opravu havarijního stavu Kaple
nejsvětější Trojice
Usnesení č. 1/8/2016
Zastupitelstvo schválilo:
výměnu vodoměrů
Usnesení č. 1/9/2016
Zastupitelstvo zamítlo:
nákup dluhopisů
Usnesení č. 1/10/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Výsledky hospodaření obce k 1.3.2016

……………………………..
Jana Pecháčková
starostka

Usnesení č.1/2016

……………………………..
Josef Jančík

místostarosta
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