Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Puklice, které se konalo
v pátek 16. února 2018 v 18.00 hod.
v budově ZŠ Puklice
ZO potvrzuje
platnost posledního zápisu ze ZO, určuje zapisovatelem Ing. Libora Votavu,
ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Tišla a Ing. Jiřího Jelínka a souhlasí s navrženým
programem jednání.
ZO bere na vědomí
závěry z jednání RO č. 37 ze dne 28.12. 2017, č. 38 ze dne 30.1.2018 a č. 39 ze
dne 14.2.2018
změnu rozpočtu 2017 č. 9 - snížení o 24 890,45 Kč v příjmech a výdajích
zápis z jednání finančního výboru ZO Puklice ze dne 12.2. 2018
zápis z jednání kontrolního výboru ZO Puklice ze dne 13.2. 2018
v Tříkrálové sbírce 2018 bylo vybráno a předáno na Charitu Jihlava 16 083 Kč
výsledky následné inspekce v Základní a mateřské škole Puklice, příspěvková
organizace, která proběhla ve dnech 8. - 14.11. 2017
- nedostatky v bodech 12 a 17 nutno odstranit bezodkladně a nedostatky
v bodech 22 a 23 odstranit do 30-ti dnů a o odstranění informovat ČŠI. Ředitel
školy nedostatky odstranil a písemně informoval o této skutečnosti ČŠI i
zřizovatele
14.2.18 byl vyhlášen radou obce konkurs na ředitele Základní a mateřské školy
Puklice, příspěvková organizace
14.2.18 bylo rozhodnuto radou obce o odvolání Mgr. J. Tarase z vedoucího
pracovního místa ředitele
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Puklice za rok 2017 - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
ZO schvaluje
- účetní závěrku obce za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni
- Rozpočet na rok 2018:
- příjmy
22 371 000 Kč
- výdaje
22 371 000 Kč
- zůstatek na účtu 14 200 000 Kč
- „Strategický rozvojový dokument na rok 2018“
- smlouvu o dílo se STORK střechy s.r.o. na opravu střechy kaple ve Studénkách za
430 774 Kč bez DPH
- prodej pozemku p.č. 652/3, zahrada o výměře 51 m2 v k.ú. Puklice - M.
Neubauer, Puklice 201, 58831 Puklice za 50,-Kč za 1 m2 bez DPH, tj. celkem za
2550 Kč bez DPH
- odkup p.č. 154/46, orná půda o výměře 27 m2 v k.ú. Puklice od J. Příhody, Puklice
202, 588 31 Puklice z důvodu zachování obecní cesty mezi Puklicemi a
Studénkami za 50,- Kč za 1 m2, tj. celkem za 1350 Kč
- záměr na směnu pozemků, část p.č. 439/1, ostatní plocha v k.ú. Studénky, vlastník
Petr Barák a Stanislav Barák za část p.č. 680/1, ostatní plocha v k.ú. Studénky vlastník Obec Puklice

-

záměr na prodej části pozemku p.č. st. 128/4, zastavěná plocha, označeného v GPL
jako díl a o výměře 62 m2 v k.ú. Puklice a části pozemku p.č. 1083, ostatní plocha
označeného jako díl b v k.ú. Puklice o výměře 12 m2 z důvodu upřesnění údajů
v katastru nemovitostí
inventuru obecního majetku 2017
inventura proběhla od 15. do 19.1.2018
hodnota obecního majetku: brutto 177 627 698,91 Kč
korekce 27 195 190,29 Kč
netto 150 432 508,62 Kč
variantu č. 5 pro vytvoření obecního znaku a vlajky Obce Puklice

-

M. Křišťála jako zástupce obce do školské rady na rok 2018-2020
evidenci žádosti o Změnu územního plánu č. 3 - p. Barák

-

-

