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U S N E S E N Í   č. 2/2012 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 18. 4. 2012 konaném ve Rváčově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
      
BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti OÚ k 18. 4. 2012 

 rozpočtovou změnu č. 1/2012 

 

SCHVALUJE:  

 inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2011 včetně likvidačního protokolu  

 zařazení Obce Vysočina do územní působnosti MAS Hlinecko  

 prodej pozemku p.č. 573/24 v k.ú. Možděnice o výměře 74 m²  
 prodej pozemku p.č. 73/47 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 124 m²  

 odkoupení části pozemku p.č. 649/5 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 50 m², za cenu 

2.500 Kč 

  v souladu s ust. § 48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 

předškolního vzdělávání v Hlinsku a Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při 

zajišťování povinné školní docházky v Hlinsku mezi obcí Vysočina a městem 

Hlinskem (příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů mateřské školy připadajících na 

jedno dítě a příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů základní školy připadajících 

na jednoho žáka), dle předloženého návrhu 

 v souladu s ust. § 48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 

Lékařské služby první pomoci v Hlinsku mezi obcí Vysočina a městem Hlinskem 

(příspěvek obce na úhradu LSPP), dle předloženého návrhu  

 dodatek č. 8 ke smlouvě ze dne 15. 5. 2002 o poskytnutí příspěvku na zajišťování 

stomatologických pohotovostních služeb 

 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady prodejny č. 093 

Možděnice ve výši 40.000,- Kč se společností Jednota SD Hlinsko a prodejny č. 132 

Rváčov ve výši 40.000,- Kč s panem Martinem Šírkem, Studnice 45 

 

 uzavření smluv s Pardubickým krajem:  

 poskytnutí grantu „Podpora pořízení územních plánů v roce 2012“ – Územní plán 

Vysočina – návrh 

 o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – kalové 

čerpadlo s příslušenstvím 
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 poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 v rámci programu 

„Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ – 

Rekonstrukce sociálních zařízení včetně vybudování toalety pro invalidy 

 o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci  

„Programu obnovy venkova v roce 2012“ – oprava místních komunikací 

                                                                                   – podpora provozu obchodů pro obec Vysočina 
 

 

 

NESCHVALUJE: 

 žádost o pronájem pozemku ve Rváčově sousedící s domem čp. 126 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Chmelař Jan – místostarosta v.r.                                     Dubský Tomáš – starosta  v.r. 

 


