Usnesení č.5 z VZZO Tmaň konaného dne 15.12.2014 od 19°° hod.
v Kulturním domě ve Tmani.
I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:

1)

kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 3.11.2014 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 předsedkyní finančního výboru pí. Hanou
Laňovou.

4)

výsledky auditu

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:

1)

videoprojekci a rozšíření mapové portálu „ Geoportál“

2)

prodej dvou kusů velkoobjemových kontejnerů za celkovou cenu 60.000,-Kč

3)

nákup dvou kusů velkoobjemových kontejnerů

4)

likvidaci šesti kusů velkoobjemových kontejnerů

5)

nákup užitkového vozu – valníku s prodlouženou kabinou v ceně do 400.000,-Kč s DPH

6)

koupi pozemku p.č. 115/151 v k.ú. Tmaň podle předloženého návrhu smlouvy v ceně
67.100,- Kč

7)

výsledek výběrového řízení na zateplení ZŠ a MŠ Tmaň, tj. vítězství firmy FORTEL
s nabídnutou cenou 5.173.487,- Kč

8)

závazné stanovisko - dotaci na provoz ZŠ a MŠ Tmaň na rok 2015 ve výši 1.500.000,-Kč

9)

rozpočtové změny č. 8,9, a 10

10) opatření k rozpočtovým změnám – pověření rady obce ke schvalování rozpočtových
změn
11) rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný a v paragrafovém znění, v podobě v jaké byl
vyvěšen a projednán
12) rozpočtový výhled do roku 2018
13) plán práce rady obce a zastupitelstva obce na rok 2015
14) delegování Mgr. Pavla Pavláska ml. k zastupování obce Tmaň na valných hromadách
společnosti VaK Beroun, a.s. ve volebním období 2014 – 2018, náhradníkem jmenuje
Jana Plátěnku
15) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Reko SKAO Tmaň na
pozemku p.č. 584/2 v k.ú. Tmaň
16) Volbu předsedkyně sociální komise Martinu Ježkovou
členové komise: Mgr. Hana Laňová
Lucie Řehořová
Kamila Kantorová
Marcela Závorová
17) Volbu předsedkyně SPOZ paní Jarmilu Rysovou
členové komise: Mirka Kepková
Petra Foltýnová
Ivana Foltýnová
Jana Kozlerová
Iva Sulíková
Monika Lisá Šimková

18) Volbu předsedy komise kulturní a školské pana Josefa Sakáče
členové komise: Silvie Fodorová
Ondřej Svoboda
19) Volbu předsedy komise veřejného pořádku a životního prostředí pana Jana Plátěnku
členové komise: Pavel Celta
Radka Nová
20) zástupce zřizovatele Obce Tmaň do školské rady
Martinu Ježkovou
Josefa Sakáče

III. Zastupitelstvo obce jmenuje:
1) členy revizního a kontrolního výboru:
Igor Vostárek
Jaroslav Karmazín
2) členy finančního výboru:
Mgr. Hana Laňová
Pavel Pavlásek st.
Pavel Rys
IV. 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.
3) dořešit zrušení plánovacích smluv se stavebníky „Na Boru“

Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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