
   

 USNESENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINNÁ 
č. 14 

konaného dne 21. října 2020 

Zastupitelstvo obce Hlinná 

SCHVALUJE: 
 

     1.  program 14. veřejného jednání Zastupitelstva obce Hlinná  
     2.  prodej dvou pozemků v k.ú. Lbín dle GP pro rozdělení pozemků č. 252-173/2020 ze dne  
          3.9.2020. Jedná se o prodej p.p.č. 1316/6 panu … za cenu 1.450,- Kč a p.p.č. 1316/5 panu …  
          za cenu 21.750,- Kč, k ceně za pozemky bude rozpočítána cena za úhradu GP, zároveň pověřuje  
          starostu k sepsání a podpisu kupních smluv                                                       
     3.  pronájem pohostinství Hlinná č.p. 89 od 1. 11. 2020 firmě GP Restaurant s.r.o., se sídlem  
          Osvoboditelů 209, Lovosice, IČ 07814526 a pověřuje starostu k sepsání a podpisu nájemní  
          smlouvy  
     4.  Rozpočtové opatření č. 6/2020 
     5.  Darovací smlouvu na zvon do zvoničky v Tlučni a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy 
     6.  Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-4009217/VB/001 a pověřuje starostu 
          k podpisu smlouvy 
     7.  Poskytnutí finančního příspěvku na otop 2020 ve výši 1.000,- Kč pro trvale bydlící občany  
          pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně  
     8.  Poskytnutí finančního příspěvku novorozenci 1x 3.000,- Kč 
     9.  Odstoupení od dotace Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu  
          pro JSDHO a pověřuje starostu k vyřízení veškerých dokumentů 
   10.  Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace s Ústeckým krajem na pořízení nového dopravního  
          automobilu pro JSDHO – vrácení přijaté částky ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu k  
          vyřízení veškerých dokumentů  
   11.  Nákup hasičského vozidla Liaz CAS25/2400/400-M2Z za 320.000,- Kč a pověřuje starostu k  
          podpisu kupní smlouvy 
   12.  Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na nákup Liaz CAS25/2400/400-M2Z 

             ve výši 10.000- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy    
   13.  Nákup dvou stavebních buněk a příslušenství na veřejné prostranství v obci Lbín určené pro  
          kulturní účely za 200.000,- Kč  

 

BERE NA VĚDOMÍ: 
       1.  Kontrolu dříve přijatých usnesení 
       2.  Biologický dozor na akci “Revitalizace rybníku Hlinná“ p.p.č. 75/1 v k.ú. Hlinná 
       3.  Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1009992038  na  p.p.č. 1281/10 v k.ú. 
            Lbín a smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1010992038 na p.p.č. 1281/1 a       
            1281/9 v k.ú. Lbín-„ náves Lbín“ od Státního pozemkového úřadu 
       4.  Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1-6/2020 
       5.  Dohodu o realizaci managementových opatření s AOPK ČR regionální pracoviště SCHKO České  
            Středohoří - výsadba ovocných stromů v k.ú. Hlinná  
       6.  Rozpočtové opatření č. 5/2020  
 
 
V Hlinné dne 22. 10. 2020 
zapsal: Dvořák Pavel 
                                                                                           
ověřil: Zahrádka Petr                                                      Martin Ušala, DiS. 
                                                                                    starosta obce Hlinná 
         Čapková Zdenka                                                   
                        
 
 
Vyvěšeno: 22. 10. 2020                       Sejmuto: 9. 11. 2020           


