U S N E S E N Í č. 3/2017
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 15. 5. 2017 konané ve Rváčově

ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 15. 5. 2017
 Rozpočtové opatření číslo 2,3,4,5,6,7 a 8/2017
 Závěrečný účet a Zprávu o hospodaření SOMH za rok 2016
SCHVALUJE:
 Inventarizaci k 31. 12. 2016 včetně likvidačního protokolu
 Směnu pozemků p.č. 503/18 o výměře 5 m2, 503/19 o výměře 3m2 a 503/20 o
výměře 45 m2 za pozemek p.č. 771/2 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Dřevíkov
 Pronájem části pozemků p.č. 142/4 a p.č. 142/18 o celkové výměře cca 2000 m2
v k.ú. Rváčov u Hlinska
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Dotace od Pardubického kraje:
Na požární techniku a věcné prostředky požární techniky
Restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svobodných Hamrech
Rekonstrukce kuchyně v restauraci “U Kováře Matěje” na Veselém Kopci
Dětské hřiště – mládež – II. Etapa
Vysočina maluje
Pojďme s dětmi na hřiště
Pohádkový les
Zpevněná plocha Rváčov
Podpora provozu místního obchodu

 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015 715/SOBS
VB/1 a IV-12-2015458/VB/02
 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-2007204/VB/2 a č. IE-122003954/VB/1
 Plán společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v
k.ú. Možděnice, Dřevíkov a Rváčov u Hlinska dle zpracovaného projektu z
03/2017

 Uzavření smlouvy na akci “Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část
Rváčov” se společností INSTAV Hlinsko a.s. za celkovou cenu 4.656.727,12 Kč
 Rozpočtová opatření 1 a 9
 Převod pozemku p.č. 917/5 v k.ú. Rváčov u Hlinska za podmínky zřízení věcného
břemene pro možnosti vjezdu na přilehlé pozemky a zachování veřejné
přístupnosti cesty
 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v
regionu Chrudim a příspěvek ve výši 4 000,- Kč
Pověřuje:
Starostu města Hlinska pana Miroslava Krčila k zastupování obce Vysočina
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. dne 6. 6. 2017

Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

