OBEC DRUZTOVÁ, Druztová 1, 330 07 Druztová
Bankovní spojení:
KB Plzeň
4122-371/0100

Telefon: 377 824 282
IČO: 257729
e-mail : druztova@druztova.cz

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 03. 2016
Zastupitelstvo obce Druztová schvaluje:
1/16 - zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva
2/16 - plnění rozpočtu k 29. 02. 2016
3/16 - účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Druztová bez
připomínek a rozpuštění kladného hospodářského výsledku z r. 2015 do rezervního
fondu a fondu odměn
4/16 -

uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb s AK Svejkovský, Kabelková a spol.

5/16 - odkoupení pozemků p.č. 624/1 a p.č. 625/2 k.ú. Druztová za cenu 100,- Kč/m²
6/16 - odkoupení pozemků PK 482/2 a dle GP 544-330/2015 p.č. 604/13, 604/14, 605/13 a
605/15 k.ú. Druztová za cenu 100,- Kč/m²
7/16 -

uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Rybáři
Druztová z.s. ve výši 24 000 Kč a pro Svaz tělesně postižených v České republice
z.s., MO Zruč-Senec ve výši 4 000 Kč na činnosti dle předložených žádostí

8/16 -

uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům p.č. 413, 531/5, 542/1 a 554 k.ú. Druztová
s Rybáři Druztová, z.s

9/16 -

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu části objektu čp. 300 na
pozemku p.č. 516/1 k.ú. Druztová

10/16 - zadávací podmínky pro pronájem části nebytových prostor objektu čp. 300 na
pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Druztová a části pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Druztová

Zastupitelstvo obce Druztová vydává :
11/16 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Druztová

Zastupitelstvo obce Druztová bere na vědomí :
12/16 - rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v roce 2016
13/16- informace o projektu Pošta Partner
14/16- informace ohledně navrácení církevního majetku

Ing. Lucie Moravcová
místostarostka

Ing. Roman Kohout
starosta

