Upraveno v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů

Obec Bezděz
Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce Bezděz
konaného dne 19. 10. 2017
Přítomno: 6 členů zastupitelstva – Cinkl, Horčička, Palounková, Sommer,
Svatoš, Urbanec.
Z/60/17 – Zastupitelstvo revokuje usnesení Z/19/17, týkajícího se veřejné
soutěže na dodavatelskou firmu na svoz odpadů.
Hlasování: Pro: 6
Z/61/17 –
I.
Zastupitelstvo obce Bezděz schvaluje
1)
svoji účast a přistoupení k dobrovolnému svazku obcí EKOD (dále jen
„dobrovolný svazek obcí“),
2)
přistoupení ke smlouvě o založení dobrovolného svazku obcí, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
3)
přistoupení ke stanovám dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č.
2 tohoto usnesení,
4)
přistoupení k rozhodnutím, která již byla na základě smlouvy o založení
dobrovolného svazku obcí nebo stanov dobrovolného svazku obcí přijata a jež
tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
II.
Zastupitelstvo obce Bezděz zmocňuje starostu obce k zastupování obce
při účasti a jednání v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje
starostu obce Jaroslava Cinkla k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů
dobrovolného svazku obcí.
Hlasování: Pro: 6
Z/62/17 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v částce 22.000,- Kč
na straně příjmů i výdajů.
Hlasování: Pro: 6
Z/63/17 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
dle čl. 3, bodu 4. Účel 02 Zřízení ústředního vytápění v domě ve výši 40.000,kč manželům K., bytem Bezděz, 47201.
Hlasování: Pro: 6

Z/64/17 – Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru za
druhé čtvrtletí 2017.
Hlasování: Pro: 6
Z/65/17 – Zastupitelstvo zamítá návrh starosty na vypsání výběrového řízení na
zhotovitele územního plánu.
Hlasování: Pro: 2
Proti: Palounková, Urbanec, Sommer, Svatoš.
Z/66/17 – Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele územního plánu, Ing. Arch.
Tomáše Slavíka, Komenského nám.17, 561 12 Brandýs nad Orlicí.
Hlasování: Pro: 4
Proti: Cinkl, Horčička
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