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Výpis ze zápisu z24.veřejného zasedání zastupitelstva obce Slavkov pod Hostýnem
dne 22.2.2022 č.j.z34N Z - 2022

Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hos!ýnem schválilo:

l.úěetní závěrku ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem zarok2021

2.výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Slavkov pod Hos!ýnem za rok 202l ve výši 3.958,98 Kč a jeho
převodu do fondu rezervního v ěástce 3.958,98 Kě

3.odpisový plán majetkuZŠ aMŠ Slavkov pod Host}nem na rok2022

4.výsledek hospodaření obce Slavkov pod Host}nem zarok202l ve výši 2,644 708,68Ké

S.odpisový plán majetku Obce Slavkov pod Host}nemnarok2022

6.dotace spolkům zrozpoétu obce pro rok2022 a to takto: MS Bukovina Slavkov pod Hos!ýnem ve
výši 10 000 Kě ,TJ Slavkov pod Hosqýnem z.s. ve výši 80 000,- Kě, SDH Slavkov pod Hos{ýnem ve
výši l0 000,-Kč, Divadelní spolek Slavkov pod Host}nem ve výši 15.000,-Kč, Spolek Slatina ve
výši 5,000,- Kč, Moravská Veselka z.s, ve výši 8 000,-Kč. Pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení.

7,smlouvu o dílo mezi objednatelem : Obec Slavkov pod Host}nem ,ě,p,í4, Bystřice pod Hostýnem
768 61, tČO:00Z8Z733,DIČ:CZ00287733, zatoupenaJaroslavem Čaěalou - starostou obce a
zhotovitelem :NATRIX VZ s.r.o.,Řádka328,696 02 Ratíškovice ,IČ0:27678695,DIČ:CZT7678695,
zastoupený Ing.Antonínem Žídkemjednatelem společnosti
Dílo s néavem ,, Oprava silničního propustku" za cenu 827 .925,-Kě bez DPH.

8.smlouvu o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy,s.p. mezi vlastníkem: Povodí Moravy,s.p. ,

Dřevařská 932lll,Yeveíí,602 00 Brno ,IČO:Z08900l3 , DIČ:CZ708900|3,zastoupený Ing.Pavlem
Cenkem , ředitelem závodu SM a stavebníkem: Obec Slavkov pod Hos|ýnem , é.14,7 68 6 l Bystřice
pod Hos!ýnem ,IČO:00287733 ,DIČ:CZ00287733,zastoupena Čačalou Jaroslavem , starostou obce

9.schvaluje objednání studie na suchý poldr a soustavu tůní u Slatiny, za cenu 136.976,-Ké s DPH
od In g. Ondřej e Reme še,autorizovaný kraj inářský architekt.

l0.smlouvou č.:OT-001030068982/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene na
stavbu s názvem ,,Slavkov p.H.(K/st.l37), p.Slavík,Kab.NN", mezi: Obec Slavkov pod Hos!ýnem ,

._.p.t+, Bystřice pod Hos|ýnem 768 61 , IČO:00287733,DIČ:CZ00287733, zatoupena Jaroslavem
Cačalou - starostou, jako strana budoucí povinná
a EG.D,a.s.,Lidická 187386,Černé Pole, Brno 602 00, IČO:28085400,DIČ:CZ28085400 ,

zastoupena Ing.Jiřím Přívarou-technik výstavby a obnovy DS, jako strana budoucí oprávněná
Věcné břemeno bude zíízeno úplatně jednorázovou úhradou v celkové výši 2.000,-Kč + DPH.

1 1.finanční dar do veřejné sbírky ,,Finanění pomoc pozůstalé rodině" ve výši 50.000,-Kč,ktery bude
převeden nazvláštni úěet veřejné sbírky u KB ě.ú.: l23-1508070207l0l00
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12.finanění dar ve výši 30.000,- Kč pro obec Tvrdonice zasaženou tornádem v roce2021

l3.finanční dar ve výši 30.000,- Kč pro duchovní správu na Sv.HosQýnem na č.ú,: 104064169210100 ,

na pokrytí nákladů na ýrobu a instalaci keramického obrazu sva|ých Cyrila a Metoděje na zadní
stěně baziliky na Sv.Host}ně

14. zamitnutí žádosti na prodej pozemku p.é. 1173116

15. zamitnutí žádosti na prodej pozemku par.č.470l2

Bere na vědomí
16. Protokol ovyřazeni majetku po prov.inventurách zarok2021 ainventarizaénízprávuzarok2021

Zapsala: Petra Halešová Ověřovatelé zápisu: Marie Barotová
Ing.Lukáš Sedlák

Vyhotoveno :23.2.2022
Vyvěšeno : 24.2.2022
Sejmuto :

Jaroslav Čačala
starosta obce


