Usnesení č.1 z VZZO Tmaň konaného dne 16.3.2015 od 19°° hod.
v Kulturním domě ve Tmani.
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:

1)

kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 15.12.2014 přednesenou
předsedou kontrolního a revizního výboru p. Jiřím Eschnerem.

2)

zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou starostou p.
Pavlem Pavláskem ml.

3)

zprávu finančního výboru přednesenou členem finančního výboru p. Pavlem Pavláskem

4)

zprávu revizního a kontrolního výboru přednesenou předsedou kontrolního a revizního
výboru p. Jiřím Eschnerem.

5)

výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2014 ve výši 63.723,22 ,- Kč

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:

1)

obecně závaznou vyhlášku obce Tmaň č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Tmaň

2)

obecně závaznou vyhlášku obce Tmaň č. 2/2015 o vedení technické mapy obce

3)

hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tmaň za rok 2014 ve výši 776,90,-Kč

4)

dohodu s Ing. Milanem Sailerem o společném postupu ve věci dokončení a dodatečného
povolení stavby

5)

zrušení plánovacích smluv mezi obcí a:
•

Klárou a Jířím Lukášovými ze dne 25.11.2010

•

Petrou a Borisem Rekovými ze dne 22.10.2010

•

Klárou Burešovou ze dne 17.5.2011

•

Svetlanou Loginovou ze dne 23.2.2010

•

Zdeňkou a Petrem Smolíkovými ze dne 1.10.2014

6)

•

Jaroslavou a Petrem Hanušovými ze dne 9.3.2011

•

Markétou Čichovskou Rózsovou a Miroslavem Čichovským ze dne 19.5.2010

•

Lenkou a Jaromírem Krátkých ze dne 22.2.2010

•

Lenkou Šilhavou ze dne 4.1.2011

•

Radkem Slavíčkem ze dne 22.2.2010 a 13.12.2010

•

Hanou a Pavlem Pavláskovými ze dne 14.1.2010

•

Petrem Posseltem ze dne 18.10.2010

podání žádosti o dotaci na projekt „Místní obslužná komunikace vč. veřejného osvětlení
v obci Tmaň, lokalita Na Borech“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu

7)

podání žádosti o dotaci na projekt „Lokalita Havlíčkův Mlýn – opatření pro snížení
negativních účinků povodní“ ze Středočeského Povodňového fondu pro rok 2015 a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů
projektu

8)

z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci komunikace v ulici Travnatka

9)

podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na nákup svozové
techniky

10) uzavření plánovací smlouvy s pí. Ivou Brabcovou
11) přijetí peněžitého daru ve výši 150.000,- Kč od Vápenky Čertovy schody, a.s.
III. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat.
Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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