
    
 USNESENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINNÁ 

č. 1/2022

konaného dne 14. prosince 2022

Zastupitelstvo obce Hlinná

SCHVALUJE:
  1.  program 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Hlinná
  2.  příspěvek ve výši 500,- Kč trvale bydlícím důchodcům, ZTP, ZTPP do divadla Kalich na muzikál Biograf láska
  3.  prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Hlinná 53 do 30.6.2023 a pověřuje starostu k podpisu dodatku k
       nájemní smlouvě
  4.  prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Hlinná 53 do 31.12.2023 a pověřuje starostu k podpisu dodatku k
       nájemní smlouvě
  5.  prodej p.p.č. 27/4 v k.ú. Lbín dle GP pro rozdělení poz. č. 285-161/2022 ze dne 30.6.2022 a pověřuje
       starostu k podpisu smlouvy
  6.  prodej p.p.č. 1290/4 v k.ú. Lbín dle GP pro rozdělení poz. č. 290-28/2022 ze dne10.10.2022 a pověřuje
       starostu k podpisu smlouvy
  7.  nové ceny pozemků obce Hlinná v případě prodeje za 1 m2 : stavební parcela – 1300,- Kč,  zahrada - 300,- Kč,
       ostatní plocha – 100,- Kč
  8.  mimořádné odměny členům JSDHO Hlinná za zásah při požáru v Českém Švýcarsku
  9.  Rozpočtové opatření č. 5/2022
10.  Rozpočet obce Hlinná na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok                                                                                
11.  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4009838/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
       starostu k podpisu smlouvy
12. členy výborů a komisí:
       Kontrolní výbor   -  Z. Čapková, V. Červínová, S. Fišerová, H.Zahrádková
       Finanční výbor    -  J. Ministrová, I. Šulcová
       Stavební komise -  M. Ušala, P. Zahrádka, S. Rožec, J. Kadleček
       Kulturní komise  -  Z.Čapková, H. Zahrádková, D. Štemberová, Š. Piskláková                                                                      
13. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č. 2/2002  s AVE Ústí nad Labem,
       s.r.o a pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě 
14. Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 190/S/2002 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů s  FCC BEC,s.r.o
       a pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě

BERE NA VĚDOMÍ:
1. kontrolu dříve přijatých usnesení  
2. žádosti o změnu č. 2 ÚP týkající se p.p.č. 1044/5, 1044/6, 1044/7
3. rozpočtové opatření č. 3/2022
4. rozpočtové opatření č. 4/2022
5. Dohodu o realizaci managementových opatření – Dotační titul: LIFE16 NAT/CZ/000639-D

V Hlinné dne 15.12.2022

zapsal:   Pavel Dvořák                                                                                       Martin Ušala, DiS.
                                                                                                                           starosta obce Hlinná

ověřili: Zdena Čapková : …………………………..                                     
                                                
                Petr Zahrádka: …………………………..

vyvěšení:     15.12.2022                               
  sejmutí:       2.01.2023


