Usnesení z 29. schůze ZastupiteIstva obce Francova Lhota
konané v pátek 29. června 2018

lJsnesení 29/401

ZO schvaluje navrženéjmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a program zasedánÍ,

Pro: 13
Proti: 0

Zdržel se: 0
IJsnesení 29/402
ZO bere na vědomí kontrolu usneseníz minulých ZO

Pro:

1-3

Proti:0
Zdržel se:0

lJsnesení29/403
ZO bere na vědomízprávu o činnosti starosty a místostarosty

Pro: 1-3
Proti: 0
Zdržel se:0
lJsnesení 29/404
ZO schvaluje:

l. Výkup části p.č. 2930/1 o výměře cca 50m2 od JZIIe,,
část p.č. 2923 cca 780m2
p.č.
vše
za
d část
5757 cca 45m2 od ůffi
cenu 30,-Rč/m2
ll. Záměr prodeje čósti p.č.4892 cca 720m2 v majetku obce vedené na výpise z KN-LV 10001
pro obec a katastráIní územíFrancovo Lhota
Pro:13

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení 29/405
ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 4898 o výměře 439m2 v majetku obce vedené nd výpise
z KN-LV 10001 pro obec a katastráIní územíFrancova Lhota
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
lJsnesení 29/406
ZO schvaluje:
l. Směrnici GDPR-Ana!ýza rizik
ll. Směrnici Práce uživatelův počítačové
síti.
Pro: 13

Proti:0
Zdržel se:0

lJsnesení 29/407

Zo schvaluje výkup části p. č. 2539/1 a to dle Gp č. 1184-151/2077 nově zaměřenou
p. č. 2$9/a o výměře 7m2 za cenu 30,-Kč/m2
Pro: 1-3
Proti: 0
Zdržel se:0
IJsnesení č.29/408

Zo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištěníslužeb pro Českou poštu, s.p. číslo
2077/79378, mezi obcí a Českou poštou, s.p.

Pro:13
Proti: 0
Zdržel se:0
lJsnesení č. 29/409
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 7.-5. měsíc 2078
ll. ZO schvaluje rozpočtovéopatřeníč.2 dle přílohy

l.

připomínka

k estetickému vzhledu osvětlení na hřbitově. Je otázkou, zda
navrhovaná světla jsou pohledově vhodná právě na hřbitov, Je nutné zvážit, zda by nešel
zakopat kabel a použítklasická světla. Cena bude pravděpodobně nad 100.000 Kč, takže bude
nutné oslovit aspoň tři firmy na dodávku osvětlení. Hlasovalo se o tom, zda se osvětleníbude
pořizovat.

Pro:13
Proti:0
Zdržel se: 0

-

IJsnesení č.29/410
zo bere na vědomí:
l. Závěrečný účetSOMV za rok 2077 včetně Zprávy č. 423/2017/lAK o výsledku přezkoumání
hospodařeníSOMV, tČ:70238880 za rok 2077
Il. Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho
finančnímiprostředky zd rok 2077.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0
lJsnesení č. 29/471
ZO schvaluje dary pro žadatele:

Domov pro seniory Loučka 5.000,-Kč

Pro:13
Proti:0
Zdržel se:0

Linka bezpečíVsetín 2.000,-Kč
Pro: 73
Proti: 0
Zdržel se:0

lJsnesení č. 29/412
Zo schvaluje prodej části p.č.4971/1dle žádosti paníQ
Pro: 0

Proti: 1-3
Zdržel se:0
lJsnesení č.29/413
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na vybudování 70 sociálních bytů v l, patře
a v půdníchprostorách Zdravotního střediska.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0

Miroslav Brlica, místostarosta obce:

Karel Matůš,starosta obce:
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