2. USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE DĚTŘICHOV ZE DNE 15. PROSINCE 2014
Zasedání obce Dětřichov se konalo dne 15.12.2014 od 18,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dětřichově
Pořadové číslo usnesení :
2/1

ZO souhlasí s realizací Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS
Frýdlantsko „ Frýdlantsko 2020“ na období 2014- 2020 na svém území.

2/ 2

ZO po projednání souhlasí se spoluprací s Agenturou pro začleňování a schvaluje zapojení
obce Dětřichov do lokálního partnerství v rámci Mikroregionu Frýdlantsko.

2/ 3a

ZO schvaluje členský příspěvek v Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2015 ve výši 12,- Kč tj.
celkem 8.088,- Kč.

2/ 3b

ZO neschvaluje příspěvek na protidrogovou prevenci 4,- Kč/obyv. celkem 2.696,00 Kč .

2/ 3c

ZO schvaluje příspěvek 20,51Kč/ obyv. pro MASiF. Celkerm 13.823,00Kč.

2/ 3d

ZO schvaluje Investiční příspěvek na 10% podíl DSO + investiční příspěvek na úhradu
nezpůsobilé výdaje v projektu VRV ( podkladová analýza pro následnou realizaci
protipovodňových opatření včetně blízkých protipovodňových opatření Mikroregionu
Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821). Celkem 33.026,00 Kč.

2/ 3e

ZO po projednání garantuje, že ve svém rozpočtu zajistí podíl obce Dětřichov na Projekt
podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodně
blízkých protipovodňových opatření Mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821)
= 350.741,- Kč.

2/ 4

ZO schvaluje: Směrnici č. 1 / 2014 o ROZPOČTOVÉM PROVIZORIU PRO ROK 2015.

2/ 5

ZO schvaluje inventarizační komisy a plán inventur pro rok 2014.

2/ 6

ZO schvaluje odkup p.p.č. 1151/7 k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (požární nádrž) od Státního
pozemkového úřadu ve výši 96.800,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy. Úhrada bude provedena v letošním roce z rozpočtu roku 2014.

2/ 7

ZO souhlasí s realizací projektu „ Výstavba betonového oplocení kompostárny“.
Poptávkovým řízením byl vybrán p. Tomáš Cereňuk. Na základě požadavku RO ze dne
03.12.2014 pod č.j. 67/2014, byla nabídka doplněna o položkový rozpočet. (viz: poptávkové
řízení).

2/ 8

ZO se seznámilo se „Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dětřichov za období
01.01.2014 – 31.08.2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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2/ 9

ZO souhlasí s příspěvkem pro rok 2015 na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
ve výši 63.630,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
„ Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje“.

2/ 10

ZO souhlasí s cenovou přílohou od fa: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89,
182 00 Praha 82 a pověřuje starostu obce s podpisem cenové přílohy na rok 2015 dodatek ke
smlouvě č. S03F200548.

2/ 11

ZO schvaluje vytvoření dokumentu PRO (program rozvoje obce) z důvodu budoucích
žádostí na čerpání dotací. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy a spoluprací na tomto
dokumentu s fa. Ing. Luďka Suchomela, MBA, 468 51 Smržovka.
– „Program rozvoje obce“ (PRO) –

2/ 12

ZO – navrhlo do Rady školy –Základní a Mateřská škola v Dětřichově, příspěvková
organizace tyto členy zastupitelstva obce Dětřichov: p. Ladislava Šamka a Zdeňka Brelku.

2/ 13

ZO schvaluje Rozpočtové změny : Dle přílohy úč. dokladu 200 011

Martina Kohoutová
místostarosta obce

Daniel Kopecký
starosta obce
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