Obecní úřad Všeradov
Všeradov 39, 539 01 Hlinsko, tel. 602303772, e-mail: starosta@vseradov.cz

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Všeradov
V souladu s obecně platnými právními předpisy a Jednacím řádem ZO Všeradov vydává OÚ
Všeradov výpis z usnesení jednání ZO Všeradov přijatých na jeho zasedání dne 18.12.2018

Zastupitelstvo obce Všeradov schválilo následující usnesení:
Usnesení č. 6/2018/1
ZO schvaluje doplnit program zasedání zastupitelstva o bod 3) Smlouva o dílo DOPA CZ
s.r.o. (dopravní značení); o bod 4) Rozhodnutí jediného společníka o úhradě ztráty Smíšené
zboží Všeradov s.r.o. za rok 2017 a o bod 5) Rozpočtové opatření č. 13/2018 a č. 1/2019.
Usnesení č. 6/2018/2
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1) Odkup pozemků stavební parcely č. 136 a pozemkové parcely č. 448/4 v k.ú. Všeradov
(prodejna);
2) Nabídka studie odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Všeradov;
3) Smlouva o dílo DOPA CZ s.r.o. (dopravní značení);
4) Rozhodnutí jediného společníka o úhradě ztráty Smíšené zboží Všeradov za rok 2017;
5) Rozpočtové opatření č. 13/2018 a č. 1/2019;
Usnesení č. 6/2018/3
ZO schvaluje Kupní smlouvu č. UZVSM/HPU/10307/2018-HPUM uzavřenou mezi
Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Všeradov ve
věci koupě stavební parcely č. 136 a pozemkové parcely č. 448/4 v k.ú. a obci Všeradov do
majetku obce Všeradov dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 6/2018/4
ZO ukládá prověřit možnost realizace kořenové čističky odpadních vod v obci Všeradov při
využití aktuálních dotačních titulů a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.
Usnesení č. 6/2018/5
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Všeradov a DOPA CZ s.r.o. na dopravní značení
v obci dle předloženého návrhu včetně doplněných změn v bodu 2 b) včetně zajištění
povolení umístění dopravních značek a v bodu 3) doba plnění leden 2019 až květen 2019.

Usnesení č. 6/2018/6
ZO schvaluje úhradu ztráty Smíšeného zboží Všeradov s.r.o. za rok 2017 dle předloženého
Zápisu jediného společníka v rámci výkonu valné hromady ze dne 29.6. 2018.
Usnesení č. 6/2018/7
ZO schvaluje rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 13/2018 a 1/2019 dle předloženého
návrhu ve znění přijatých usnesení.

Ve Všeradově dne 30.12.2018

Za správnost: JUDr. Luboš Mikeška v.r.
starosta

