USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO DĚTŘICHOV
KONANÉHO DNE 3. BŘEZNA 2015
Zasedání obce Dětřichov se konalo 3. března 2015 od 18,00 h
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dětřichově
Pořadové číslo usnesení:

3/ 1

Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu: p. Tarabovou Janu a p. Brelku Zdeňka

3/ 2

ZO bere na vědomí zprávu starosty za uplynulé období od minulého zasedání.

3/ 3

ZO bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise o provedení inventur
za rok 2014.

3/ 4

ZO po projednání SCHVALUJE pořízení nového územního plánu obce,
SCHVALUJE jako pořizovatele územního plánu obce Městský úřad Frýdlant a
pověřuje starostu obce jako určeného zastupitele ke komunikaci s pořizovatelem
ÚPO.

3/ 5

ZO SCHVALUJE rozpočet obce pro rok 2015 dle přílohy takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:
Celkové výdaje rozpočtu ve výši:

9 687 360 Kč
9 687 360 Kč

3/ 6a ZO SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Dětřichov.
3/ 6b ZO SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce.
3/ 7

ZO SOUHLASÍ se stanovením ceny vodného 32,08 Kč/m3 bez DPH a stočného
50,31 Kč/m3 bez DPH pro rok 2015, jak jej schválila na svém jednání Dozorčí rada
FVS a.s. dne 18. prosince 2014.

3/ 8

ZO SCHVALUJE návrh SDH na velitele a složení výjezdové jednotky na rok 2015.
Velitel výjezdové jednotky: p. Vostál Rudolf
Členové: Šamko Ladislav st., Šamko Ladislav ml., Hlaváč Stanislav, Hrabik Marcel,
Hrabik Dominik, Kopecký Daniel, Morávek Jiří, Šťasný Stanislav, Tomeš Jiří, Vostál
Rudolf.
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3/ 9

ZO POVĚŘUJE starostu obce k podpisu smlouvy o dílo „ Smlouva na poradenskou
činnost při přípravě a organizačním zabezpečením akcí rozvoje obce Dětřichov
v roce 2015“. ( zpracování zadávacích podmínek dle zadavatele, poptávkové řízení
na zpracovatele PD, příprava smluvního vztahu a po uzavření smluvního vztahu,
kontrola průběžného plnění a převzetí finální podoby PD a včetně zajištění
územního řízení a stavebního povolení stavby. ) Smlouva se uzavírá na dobu od
1.3.-31.12.2015 popř. po dokončení rozpracované akce. Cena včetně DPH 60 500 Kč.

3/ 10 ZO SCHVALUJE účetní závěrku Obce Dětřichov za rok 2014.
3/ 11 ZO pověřuje starostu obce k uzavření „ Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu
činnosti přestupková řízení“ s MÚ Frýdlant.
3/ 12 ZO SCHVALUJE Rozpočtové změny v předloženém znění dle přílohy č. 1.

Martina Kohoutová
místostarostka obce

Daniel Kopecký
starosta obce
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