USNESENÍ
číslo 03/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 29.04.2019 na OÚ Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) Schvaluje:
a) Příspěvek ve výši =5.000,- Kč na provoz pojízdné prodejny firmy pekařství Kodádek.
b) Pronájem budovy č.p. 40 (bývalá školka) ve Zbudově panu Michalu Baštovi, za účelem
pokračování stávající cukrářské výroby – nájemné =10.000,- Kč/rok.
c) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 – Aktualizace
2019. Roční částku ve výši =400.000,- Kč bez DPH, kterou bude obec Dívčice
vynakládat na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku.
d) Zásady pro vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu obnovy vodovodu a
kanalizace“.
e) Převod pozemků do vlastnictví Jihočeského kraje – pozemek p.č. 5/2, p.č. 75/2, p.č.
76/4, p.č. 96/2 a p.č. 1683/10 v k.ú. Dívčice.
f) Revokaci prodeje pozemku ZTV Dívčice – p.č. 383/91 – 666 m2
g) Prodej pozemku manželům Sokolíkovým, pozemek p.č. 383/91 o výměře 666m2 za
=366.300,- Kč.
h) Připomínky passportu místních komunikací.
i) Závěrečný účet obce Dívčice za rok 2018 bez výhrad.
j) Roční uzávěrku obce Dívčice za rok 2018.
k) Zveřejňování zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice.
l) Zadání zakázky na opravu střechy obchodu v Dívčicích firmě Marek Hřebejk –
Klempířské a pokrývačské práce – nejlevnější nabídka.
m) Zadání zakázky na opravu chodníků v Dívčicích firmě BULDOK STAV s.r.o. –
nejlevnější nabídka.
n) Příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši =5.000,- Kč.
o) Rozpočtové opatření č. 03/2019.
2) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 02/2019 ze dne 25.02.2019.
b) Žádost p. Kindlmanna na odstranění kanalizace z jeho pozemku v České Lhotě –
starosta pověřen jednáním.
c) Rozpočtové opatření č. 02/2019.
3) Zamítá:
a) Žádost o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 41 (OÚ) v Dívčicích – nádraží.
b) Žádost o příspěvek společnosti Ledax o.p.s. na zajištění terénních sociálních služeb.
Bc. Alena Trčová
Místostarostka

Miroslav Stulík
Starosta

