USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
konaného dne 27.3.2012
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření 4/11 provedené starostou obce koncem roku 2011 na základě pověření
zastupitelstva obce
2. rozpočet na rok 2012
3. inventarizaci majetku obce za rok 2011
4. odpisový plán na rok 2012
5. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
6. cenu vodného na rok 2012
7. uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2011
uzavřené s VAS, a.s. Brno
8. přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV
9. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E-ON
Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice
10. uzavření smlouvy o dílo č. 1/2012 o dodávce geodetických prací s Ing. Korgerem
11. uzavření smlouvy o dílo s firmou Galileo Corporation, s.r.o. na zhotovení samostané
internetové prezentace.
12. uzavření smlouvy o provozu internetové prezentace a poskytování dalších
webhostingových služeb s firmou Galileo Corporation, s.r.o.
13. zadání výzvy k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle
směrnice obce Popovice č. 1/2010 na stavbu „Revitalizace veřejného osvětlení Popovice“ a
seznamu obesílaných firem. Jmenuje výběrovou komisi, kterou pověřuje otvíráním obálek
s předloženými nabídkami.
14. prodej pozemku p.č. dle KN 369/34 o výměře 60 m2
15. uzavření nájemní smlouvy na pozemek dle GP p.č. 266 v k. ú. Popovice u Rajhradu
16. uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. dle KN 2217/6, 2217/7, 2217/8, 2217/10,
2217/11 v k.ú. Rajhrad
neschvaluje:
1. uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu uzavřené
s Jihomoravskou plynárenskou, a.s.
pověřuje:
1. starostu obce prováděním rozpočtových opatření v roce 2012
projednalo:
1. žádost o zřízení technické komise na ČOV
2. nabídky na zhotovení klimatizace v místní hospodě č.p.12
3. nabídnout k pronájmu pozemky p.č. 112/2 – 5234 m2, 333/7 o výměře 29 m2, 333/9 o
výměře 1114 m2, 333/14 o výměře 206 m2.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
Ing. Jiří Bednář
starosta obce
Usnesení ověřili:
František Maxián
Pavel Hrdlička

