USNESENÍ
Ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mrtník
konaného dne 14.1.2019

Zastupitelstvo obce :
usn.č. 04-01: schvaluje – vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o poplatku za komunální
odpad s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení, touto vyhláškou se
ruší OZV č. 03/2014 o poplatku za komunální odpad
Pro - 5, proti - 0, zdržel se 0
usn. č. 04-02: zamítá - poskytnutí dotace TJ Sokol Dolní Bělá – oddíl kopané
Pro- 0, proti – 5, zdržel se – 0
usn. č. 04-03: schvaluje- podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje – projekty obcí – výměna oken a dveří (zadní vchod) v budově OÚ Mrtník
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

usn.č.04-04: schvaluje – vybudování přístřešku pro zpětný sběr elektroodpadu
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.04-05: bere na vědomí – - informaci o starostou provedených RO, RO č. 10 je přílohou
zápisu
Pro - 5, proti - 0, zdržel se 0
usn.č.04-06: schvaluje – výběr firmy TechUp, s.r.o na pořízení výpočetní techniky pro
úřadovnu Obce Mrtník v celkové částce 111.695,- Kč, cenová kalkulace je přílohou zápisu
Pro - 5, proti - 0, zdržel se 0
usn.č.04-07: schvaluje – postup řešení vzniklé situace a následné provedení úhrady 34.360,Kč za výkopové práce, které byly provedeny dle projektové dokumentace – přepojení na
dešťovou kanalizaci.
(Přepojení dešťové kanalizace u č. p. 115 – provedeny výkopové práce dle projektové dokumentace.
Přípojka na dešťovou kanalizaci je na hraně komunikace II/204 uslepena. Na základě domluvy
s majitelkou nemovitosti pí. I. Filipovou byly výkopové práce uhrazeny fa ze dne 7.8.2018. Situace byla
přezkoumána a zapojené orgány byly osloveny k vyjádření. Na tomto podkladě došlo k rozhodnutí
zastupitelstva.)

pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.04-08: schvaluje – vydání směrnice č.01/2019 –„Požární řád“ a „Řád ohlašovny požáru“
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato
V Mrtníku dne 14.1.2019
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