USNESENÍ
č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Stěbořice
konané dne 10.9.2013
USN.Č. 20/116 – 20/120

Zastupitelstvo obce
20/116
schvaluje:
1) Program jednání OZ dne 10.9.2013

Zastupitelstvo obce
20/117
určuje:
1) Ověřovatele zápisu z jednání OZ pana Milana Weisze a paní Ludmilu Slaninovou

Zastupitelstvo obce
20/118
bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva obce
2) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání OZ
3) Úpravu rozpočtu
4) Nutnost opravy místní komunikace mezi Březovou a Novým Dvorem
5) Zprávu revizní komise z provedené kontroly k 31.5.2013 hospodaření Svazku obce
pro provoz skupinového vodovodu Litultovice

Zastupitelstvo obce
20/119
schvaluje:
1) Projekt „Veřejný rozhlas Mikroregionu Opavsko severozápad“ v obci Nový Dvůr
2) „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-128013854/3 “ mezi Obci Stěbořice a ČEZ Distribuce, a.s. _ přípojka NN pro
novostavbu RD manželů Chromcových v ceně 500,- Kč
3) Nový pasport místních komunikací vypracovaný fa Geometra Opava
4) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene OP/34/d/2011/JaM - zatravněný příkop
5) Pověření starosty obce p. Libora Volfa podpisem smluv č. 20/199/2 a smlouvy č.
20/119/4
6) Závěrečný účet za rok 2012 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2012
Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice

Zastupitelstvo obce
20/120
ukládá:
1) Zajistit reklamace dveří a oken u fa Fenbau s.r.o. v hasičské zbrojnici na Březové
O: starosta
T: ihned

2) Oslovit ředitelku MŠ Stěbořice – upozornit rodiče na zákaz vjezdu do uličky k MŠ
O: místostarosta obce
T: ihned
3) Zhotovení technické zprávy na opravu MK Březová – Nový Dvůr a oslovit VOD
k spoluúčasti na její opravě a využití služeb
O: starosta
T: ihned
4) Oslovit pana Polu a řešit situaci se psy, které zanechal v Jamnici
O: místostarosta obce
T: ihned

……………………………
Libor Volf
Starosta obce

…………………………….
Ing. Tomáš Kramný
Místostarosta obce

