Ill.

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
Obce Kobylá nad Vidnavkou konaného dne ll.12.2018

Qbce ukládá:

\
l. Mzdové účetní zjistit a zaslat zastupitelům informaci o číslováni dohod o provedeni práce

2. Pani Ponížilové sepsat koncepty dopisů pro soby, které byly v minulosti upozorněny na vzhled
svých pozemků

l. Zastupitelstvo obce Kobylá nad Vidnavkou schvaluje:

l. Pořízeni záznamu ze zastupitelstva
2. Zapisovatelku slečnu Viktorii Trochtovou ,

IV.

3. Návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu ve složeni: Michaela Hadwigerovä Miroslava

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l. Aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva

Rybáriková

2. Poskytováni informaci a způsob poskytováni informaci zastupitelům

4. Program dnešního jednání

3. Informace o nákladech na provoz vodovodu, množství dodané vody

5. Dodatek Č.2 ke smlouvě o dodávce předané vody ze dne 31.12.2013

4. Rozpočtové opatřeni 15/20 18

6. Navýšeni vodného o 3 Kč na rok 2019

5. Zápis ze schůze Kulturního výboru

7. slevový systém Econit v rámci obecnč závazné vyhlášky. systém slev přílohou

6. Odstoupeni člena výboru pro životní prostředí

8. výběrové řízeni zimní údržba Viliam Toth 450.- Kč/hod
9. výběrové řízeni na KD Bronislav Grigoriadis 1.239.611,23 Kč

7. Odstoupeni člena Kulturního výboru

,

8. Záměr pronájmu pozemku p.č. 1621/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou

P

10. výbčrově řízeni na mullifunkčni hřiště S-Vision s.r.o. 1.401.584.- KČ

9. Zámčr prodc;ie pozemku p.č. 1621/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou

l l. Zrušeni výběrové ři=ni na stavební práce 7Š a MŠ Kobylá nad Vidnavkou
12. Oprava KD - Podáni žádosti v rámci dotačního titulu MMR .,Podpora obnovy a rozvoje
venkova""
13. výstavba Multifunkčního hřištč -Podáni žádosti v rámci dotačního titulu Olomouckého kraje
14. OpravÍF(mostů a lávek ve vlastnictví obce

V Kobylé nad Vidnavkou dne 12. 12.2018

podáni žádostiv rámci dotačního titulu MMR

t

..Podpora obnovy a rozvoje venkova"'

Cí,3EC

15. Aktualizaci Programu rozvoje obce Kobylá - doplnčni tabulky akčního plánu obce o ..Opravu
mostů a lávek ve vlastnictví obce'"
16. Park

-

Podáni

žádosti

v rámci

dotačního titulu Olomouckého

kraje

······· ······
Zuzana J

na vytvořeni

starostka

dendrologického průzkumu
17. Neprodat pozemky p.č.8] 5 a p.č.st.l60 -

%oA~

18. Udqováni čistoty a pořádku v obci Kobylá
19. Žádost o sponzorský dar 1.000.- KČ Rafl team H2O Jeseník, zs.
"

20. Člena výboru pro životní prostředí E

.
annova

.

Viktorie Trochtová
Zapisovatelka
Vysvětlivky:
KD - kulturní dům

Íl. Zastupit£lStvo
l. Žádost bytu 3.3 zakoupeni odsavače

KOBYLÁ NAD
okr. jeseník
3"

.
Zdeňka Herzigová
mistostarostka

