USNESENÍ
číslo 4/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 30. 5. 2018 na OÚ Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 4/2018 ze dne 30. 5. 2018
b) Rozpočtové opatření č. 4/2018

2) Schvaluje:
a. Prodej pozemku ZTV Dívčice, pozemek p. č. 383/92, o výměře 668m² za 367 400 Kč.
b. Prodej pozemku ZTV Dívčice, pozemek p.č. 383/83, o výměře, za 375 100 Kč.
c. Prodej pozemku, p.č. 867 ve Zbudově o výměře 767 m² v celkové ceně 39 884 Kč,
d. Prodej pozemků Mysliveckému sdružení Blata, s podmínkou ve smlouvě zpětného
prodeje obci Dívčice, pokud by došlo k zániku MS Blata. Prodej pozemků p.č. 866/2 a
3 ve Zbudově v celkové výměře 3 403 m² Celková cena činí 176 956 Kč.
e. Revokaci kupní smlouvy prodeje pozemku, pozemek
p. č. 383/80 o výměře 780m² za 429 000 Kč (z Usnesení č.3/2018, bod č. 2b)
ze dne 25. 4. 2018.
f. Bez výhrad účetní závěrku obce za rok 2017
g. Závěrečný účet obce za rok 2017
h. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
i. Opatření k nápravě chyb ze zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2017 –
opatření jsou přílohou usnesení
j. Výsledek výběrového řízení VZMR na dodávku kolového nakladače s vítězem Fy
UNIAGRA (cena 1 391 000,- bez DPH
Nákup vybraných 5 ks kontejnerů na bioodpad, nosiče kontejnerů, samostatného
drtiče a štěpkovače pro vybavení sběrného místa.
k. Žádost o příspěvek 5 000 Kč pro organizaci Linka bezpečí.
l. Ukončení zveřejňování zápisů ze ZZ na webových stránkách obce. Z důvodu platnosti
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679/EU.
3) Ukládá starostovi:
a)
Průzkum názoru veřejnosti na provedení dokončení úpravy povrchů chodníků
v prostřední ulici zástavby v Dívčici nádraží (zatravnění nebo recyklát).
b)
Kontaktovat spolek Enviro Blata NV v Mydlovarech pro možnou spolupráci na
programu problematiky odkališť.
4) Dává na vědomí:
Dne 30. 6. 2018 se uskuteční Kubatovy slavnosti ve Zbudově.
Bc.Georgievová Hana
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