
     
 USNESENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINNÁ 

č. 23/2022 
konaného dne 30.března 2022 

 
Zastupitelstvo obce Hlinná 
SCHVALUJE: 
  1. program 23. veřejného jednání Zastupitelstva obce Hlinná 
  2. bezúplatný převod pozemků p.č. 1208;1240/1;1253/1 v k.ú. Hlinná, p.p.č. 894/1;1009;1012/15;1261;1275 v k.ú.     
      Tlučeň a p.p.č. 20/1;1281/2;1281/3;1304 v k.ú. Lbín od Státního pozemkového úřadu, zároveň pověřuje starostu k 
      podání žádosti o převod   
  3. uspořádání veřejné sbírky k vytvoření sochy „Středohoře“ na p.p.č. 945/4 v k.ú. Hlinná, dofinancování potřebné 
      částky obcí Hlinná, sjednání speciálního transparentního účtu u české spořitelny za tímto účelem a pověřuje 
      starostu k vyřízení veškerých formalit s tímto souvisejícím    
  4. uzavření nové smlouvy o pojištění majetku obce Hlinná s ČSOB a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy 
  5. finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na sociální služby při Diakonii ČCE 
  6. prodloužení nájemní smlouvy v bytě č. 4 a nebytového prostoru v č.p. 53, Hlinná do 31.12.2023 a pověřuje 
      starostu k sepsání a podpisu dodatku k nájemní smlouvě 
  7. administrátora - firmu ALTA PRO s.r.o., IČ: 24850128, Za Hládkovem 981/7, Praha 6 pro administraci dotace  a 
      výběr zhotovitele pro akci „Rekonstrukce vodovodu a vybudování dešťové kanalizace v obci Hlinná“ za 
      nabídkovou cenu 175.450,- Kč včetně DPH, zároveň pověřuje starostu  k vyřízení veškerých formalit a 
předání 
      potřebné dokumentace administrátorovi 
  8. podání žádosti o dotaci v projektu „Podpora přípravy projektových záměrů v ÚK 2022 a pověřuje starostu k 
      vyřízení této žádosti                                                                                                                   
  9. pachtovní smlouvu na část p.p.č. 909/2 o výměře 220,09 m2 v k.ú. Tlučeň, místní části Kundratice za roční 
      poplatek ve výši 1.500,- Kč a pověřuje starostu k sepsání a podpisu pachtovní smlouvy 
10. rozpočtové opatření č. 1/2022                                                                                                                                                      
11. směnnou smlouvu na p.p.č. 1164/2 k.ú. Lbín o výměře 26 m2 dle GP pro rozdělení pozemku č. 260-1/2022 a p.p.č. 
      198/3 k.ú. Lbín o výměře 536 m2 dle dle GP pro rozdělení pozemku č. 257-22/2021 za p.p.č. 1098/5 k.ú. Lbín o 
      výměře 704 m2, který je v soukromém vlastnictví a pověřuje starostu k sepsání a podpisu směnné smlouvy                                               
12. členství ve spolku MAS České středohoří, z.s. a pověřuje starostu k vyplnění a podpisu přihlášky 
 
 
BERE NA VĚDOMÍ: 
1. kontrolu dříve přijatých usnesení   
2. prodloužení nájemní smlouvy v bytě č. 3 a v bytě č. 1, Hlinná č.p. 53 
 
 
ZAMÍTÁ: 
1. žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí 
 
 
 
 
V Hlinné dne 5.4.2022 
 
zapsal:   Luděk Císař                                                                                        Martin Ušala, DiS. 
                                                                                                                         starosta obce Hlinná 
 
ověřili: Petr Zahrádka : …………………………..                                      
                                                 
    Bohumila Ponrtová: ………………………….. 
 
 
 
vyvěšení:     5.4.2022                                
  sejmutí:   21.4.2022 


