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 13. 03. 2018
Zastupitelstvo obce Druztová schvaluje:
1/18 - navržený program včetně přesunutí bodu č.3 za bod č. 13, ověřovatele zápisu a
zapisovatelku zápisu
2/18 - plnění rozpočtu k 28. 02. 2018
3/18 -

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Druztová bez
připomínek a rozpuštění kladného hospodářského výsledku z r. 2017 do rezervního
fondu a fondu odměn

4/18 - uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace pro rok 2018 pro TJ Sokol
Druztová, z.s. ve výši 331 000 Kč, pro Sbor dobrovolných hasičů Druztová, z.s. ve
výši 172 000 Kč, pro Ekoklub rodičů, dětí a přírody z.s. ve výši 15 000 Kč, pro
Myslivecký spolek Zruč – Druztová, z.s. ve výši 26 000 Kč, pro Rybáři obce
Druztová z.s. ve výši 24 000 Kč, na činnosti dle předložených žádostí a uzavření
smlouvy o poskytnuté účelové dotace pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 42 185 Kč.
5/18 -

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 154 k.ú. Druztová a
uzavření smlouvy o budoucím věcném břemeni pro ČEZ Distribuce, a.s.

6/18 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 143/1 k.ú. Druztová a
uzavření smlouvy o budoucím věcném břemeni pro ČEZ Distribuce, a.s.
7/18- uzavření smlouvy o věcném břemeni k pozemkům p.č. 484/11, 675/42, 675/10, 675/44
a 675/47 vše v k.ú. Druztová pro ČEZ Distribuce, a.s.
8/18 -

uzavření nájemní smlouvy o bezúplatném pronájmu pozemků p.č. 570, 571 a části
p.č. 575 vše v k.ú. Druztová (sportoviště) s TJ Sokol Druztová, z.s. na dobu určitou
do 31. 12. 2028

9/18 -

ukončení nájemní smlouvy s firmou Rémy Cointreau Czech republic, s.r.o. dohodou
ke dni 31.3.2018

10/18 - uzavření smlouvy o pronájmu části nebytových prostor v budově bez čp. na pozemku
p.č. 516/2 k.ú. Druztová jako skladovací prostor nehořlavých látek s p. Františkem
Korelusem na dobu neurčitou a cenou 500,- Kč měsíčně

11/18 - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části střešní konstrukce na budově Druztová
čp. 300 k umístění antény s poskytovatelem internetu firmou Internet 7D s.r.o.
za cenu 6 000 Kč bez DPH ročně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
12/18 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově
Druztová čp. 2 (místnost ve 3.NP) a části střešní konstrukce na budově Druztová
čp. 2 k umístění antény s poskytovatelem internetu firmou Martin Vrba za cenu
6 000 Kč bez DPH ročně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
13/18 – koupi kanalizačních řadů:
a) na pozemcích p.č. 676/3 a p.č. 485 k.ú. Druztová za cenu 2 000,- Kč
b) na pozemcích p.č. 627, p.č. 605/6 a EN 123 k.ú. Druztová za cenu 3 000,- Kč
14/18 – rozpočtové opatření v roce 2018 – č. 1

Ing. Lucie Moravcová
místostarostka

Ing. Roman Kohout
starosta

