Výpis ze zápisu z26.veřejného zasedání zastupitelstva obce Slavkov pod Hostýnem
dne 8.9.2022 č.j.z37NZ -2022
Zastupitelstvo obce Slavkov pod Host}nem schválilo:
l.dodatek ě,IlZ022 ke smlouvě budoucí ě.104001767ll00l o zíízenívěcného břemene na stavbu
s názvem ,,Slavkov pod Hos, obnova NN", mezi : Obec Slavkov pod Hosdnem ,č.p.14, Bystřice
pod Hos|ýnem 768 61 , IČO:00287733,DIČ:CZ0O287733,zastoupena Jaroslavem Čaěalou starostou,jako strana povinná a
EG.D,a.s.,Lidická 1873'36,Černé Pole ,Brno 602 00, IČO:28085400,DIČ:CZ28085400 , zastoupena
Ing.Jiřím Přívarou-technik výstavby a obnovy DS , jako strana oprávněná
Věcné břemeno bude zíízeno úplatně jednorázovou úhradou v celkové výši 8.200,-Kč + DPH.
2.smlouvu o dílo mezi objednatelem: Obec Slavkov pod Hos!ýnem, Slavkov pod Host}nem č.l4,
768 6l Bystřice pod Hos!ýnem,IČO:00287733,bank. spoj: ČNB, ěíslo úétu:94-4411691107l0,
zastoupenou: Jaroslavem Čačalou, starostou obce
a zhotovitelem : PEMICO s.r.o,, Meziříčská194,768 61 Bystřice pod Hos!ýnem,IČ:63496291,
DlČ CZ63 49 629 l,bank spoj : MONETA Money B ank, číslo úótu: I 64 6 520 5 6 l 0600,
na dodávku amontťň dvou kusů průmyslových vrat dle projektu,,Výměna qýjezdových vrat hasiěské
zbrojnice" ,cena díla 255,181,90Kč , provedení díla v termínu do31.12.2022
.

:

3.zrušení usnesení zastupitelswa obce č.3 ze dne l0.5.2022 ěj.36lVZ-2022

4.Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavkov pod Hos|ýnem v uplynulém období 20l]-2022.
Ze Zprávy vyplývávypracování návrhu nového Územního plánu Slavkov pod Hostýnem.
S.výjimku z počtu žákůnaobdobíškolníhoroku2022-208 v ZŠa MŠSlavkov pod Hos|ýnem
6.záměr prodat pozemky p.é.24114,24216,768110,768l16,768l14,816/35 v k.ú.Slavkov p.Host. a p.č.
I8712,587l49,587/58 v k.ú,Brusnéu kteqých je obec Slavkov p. H. vlastníkem z |ÁaobecBrusnéYz
7. do veřejné sbírky

,,Finančnípomoc pozůstalé manželce Lence a jejím dětem po tragicky zesnulém Mirkovi"
částku 5.000,- Kč na č.ú.:61821l0389/0800
a do veřejné sbírky ,,Obnova požárem zniěené Chaty Tesák v obci Rajnochovice"
ěástku 5,000,- Kč na č.ú.:618l035399/0800

Bere na vědomí
1. Rozpoětové opatření č.3 - navýšenírozpočtu o dotaci na obnovu lesa a kompenzaéni bonus
Rozpočtovéopatření č.4 - navýšenírozpočtu o dotaci na volby a přesuny v položkovém rozpočtu
2. Záv ěr ečný účetPodhos!ýnského
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: Mgr.Jana Darebníěková
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