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 28. 04. 2016
Zastupitelstvo obce Druztová schvaluje:
15/16 - zprávu starosty obce o činnosti ZO a přihlášku do Vesnice roku 2016
16/16 - strategický plán obce Druztová na období 2016 - 2018
17/16 - celoroční hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad
18/16 - účetní závěrku obce Druztová za rok 2015 bez připomínek
19/16 - uzavření smlouvy o dílo na akci „Prodloužení kanalizace“ se společností
STAVMONTA spol. s.r.o.
20/16 - uzavření smlouvy o dílo na akci „Prodloužení plynovodu“ se společností JB - stav
s.r.o.
21/16 - uzavření smluv o dílo na jednotlivé části dle podané nabídky na akci „Úprava MK
Druztová“ se společností EUROVIA CS, a.s
22/16 - zřízením věcného břemene – osobní služebnosti k pozemku p.č. 442 dle KN k.ú.
Druztová pro ČEZ Distribuce a.s.
23/16 - úpravu zadávacích podmínek k pronájmu části objektu čp. 300 a části pozemku p.č.
516/1 k.ú. Druztová (Stodolní hospůdka)
24/16 - uzavření nájemní smlouvy ke vstupním bytům v bytovém domě Druztová čp. 2
s p.
, p.
a p.
od 1. 7. 2016 za
předpokladu doložení potřebných dokladů souvisejících s přijetím dotace od MMR
na výstavbu bytových jednotek. Neschválení zájemci zůstávají náhradníky pro případ
neuzavření smlouvy s vybranými nájemci.
25/16 - uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 9 v bytovém domě Druztová čp,.2 s p.
od 1. 5. 2016
26/16 - přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč na úpravu
povrchů místních komunikací
27/16 - přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 120 000 Kč na opravu střechy kostela sv.
Máří Magdaleny a ve výši 300 000 Kč na úpravu plochy dvora před čp. 300

28/16 – přijetí závazků z uzavřených smluv s Honebním společenstvem Zruč – Senec
č.2M02/04 a Třemošenskou a.s. č.267N05/04 k pozemku PK 225/1 k.ú. Druztová

Ing. Lucie Moravcová
místostarostka

Ing. Roman Kohout
starosta

