Obec Staňkovice, Staňkovice č.p.30, 28504 Staňkovice, pošta Uhlířské Janovice, IČ:00236446

Usnesení č. 10/2014-2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 14.12.2016 ve Staňkovicích
č.p.30, úřadovna Obecního úřadu Staňkovice od 18:00 hodin
Zastupitelé obce Staňkovice
- schvalují:
1.

Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele

Hlasy pro: 8
2.
3.

4.

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh Záměru prodeje částí pozemku parcelní číslo 426/1 o výměře 4498 m 2 , dle doloženého
geometrického plánu od případného zájemce o koupi, typ: parcela dle katastru nemovitostí, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v Nové Vsi, obec
Staňkovice, katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], který je zadán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v majetku obce Staňkovice dle předloženého
návrhu

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 1

proti: 0

zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č.4/2016-2018 Obce Staňkovice pro úpravu rozpočtu obce Staňkovice na rok 2016

Hlasy pro: 8
9.

proti: 0

Objednávku na společnost PONTEX spol.s r.o. na vypracování podkladů ke stavbě „Doplnění chodníku
podél silnice II/335 v úseku provozního staničení km 26,580-26,761 a rekonstrukce veřejného osvětlení
podél silnice II/335 v úseku provozního staničení km 26,487 – 26,965“, včetně inženýrské činnosti pro
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, v součinnosti s přípravou odstranění dopravní
závady v obci Staňkovice a rekonstrukcí silnice II/335, které plánuje Krajský úřad Středočeského kraje

Hlasy pro: 8
8.

zdržel se: 0

Jmenování inventarizační komise pana Jiřího Kmocha, Alenu Drobkovou a Jiřího Štěrbu

Hlasy pro: 7
7.

proti: 0

Zvýšení odměn zastupitelů o 4% dle novely č.414/20016Sb. k nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev s účinností od 1.1.2017

Hlasy pro: 8
6.

zdržel se: 0

Hlasy pro: 8

Hlasy pro: 8
5.

proti: 0

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2016 do 30.11.2016

proti: 0

zdržel se: 0

Rozpočet Obce Staňkovice na kalendářní rok 2017

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

10. Rozpočtový výhled Obce Staňkovice na kalendářní rok 2018-2019

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

11. Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, který byl
vyvěšeny na úřední desce Obce Staňkovice od 3.11.2016 do 21.11.2016

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

12. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018- 2019 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a
středního Posázaví, který byl vyvěšeny na úřední desce OÚ Staňkovice od 3.11.2016 do 21.11.2016

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

13. Poskytnutí příspěvků Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2017 ve
výši 2.800,-Kč na provoz a 42.000,-Kč na zajištění ostatní dopravní obslužnosti

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

14. Zadání Změny č.1 Územního plánu Staňkovice dle předloženého návrhu z října 2016

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

- berou na vědomí:
15. činnost obecního úřadu za období od 21.09. 2016 do 14.12.2016
16. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2016 s uvedenými výhradami

………………………………….
Jaroslav Zahradníček v.r.
starosta obce

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:

Miroslav Zemina

Ing.Miroslav Stoupa

