U S N E S E N Í č. 6/2019
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 11. 12. 2019 konané v Možděnici

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 11. 12. 2019
 Rozpočet SOMH na rok 2020 a rozpočtový výhled – návrh
 Rozpočet Komunální služby Hlinecko na rok 2020 – návrh
 Jmenování inventarizačních komisí
 Zprávu kontrolního a finančního výboru
 Rozpočtová opatření 20 - 22
SCHVALUJE:
 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
 Rozpočtový výhled 2020 – 2024
 Prodej pozemků v k.ú. Možděnice:
- p.č. 68/30 o výměře 21 m2 a 68/9 o výměře 37 m2 za celkovou cenu 580,- Kč
- p.č. 68/31 o výměře 1m2 a p.č. 68/34 o výměře 11 m2 za celkovou cenu 120,Kč
- p.č. 68/33 o výměře 2 m2 a p.č. 68/32 o výměře 13 m2 za celkovou cenu 150,Kč, SJM
 Mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva
 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši:
- místostarosta 8000,- Kč
- zastupitel předseda výboru nebo komise 3245,- Kč
- zastupitel 2704,- Kč
Odměny náleží od 1. 1. 2020
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočina č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočina č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů
 Smlouvu o nájmu bytu
 V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisůa ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Hlinskem
a obcí Vysočina dle předloženého návrhu
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0-57/2019 Technické služby
 Dodatek č. 1 ke smlouvě “Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest”
 Smlouvy o dílo – “Možděnice – Oprava plochy č. 3” a “Možděnice – kanalizace
pod silnicí”

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000817/VB/2
 Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122019405/SOBSVB/1
 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení č. 19 SOBSO1 412 1597053
 Výběr odborného lesního hospodáře
 Navržený příspěvek na koordinátora sociálních služeb
 Podání žádostí o dotace:
- Vysočina maluje
- Podpora provozu prodejen
- Výměna výplní otvorů – Rváčov č.p. 44
- Podporu veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov
- Sběrný dvůr
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Štengl Zdeněk – místostarosta v.r.

