Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 2/2021
ze dne 11. 5. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo následující usnesení:

•

UZ/01/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva

•

UZ/02/02/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu Rostislava Čejku a Pavla
Nováka a jako návrhovou komisi volí předsedu Radima
Herůfka a členy Blanku Helešicovou a Josefa Kaňu

•

UZ/03/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2021

•

UZ/04/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou dotaci TJ Sokol Kobylí ve
výši 158 290,- Kč na nákup nové sekačky a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

•

UZ/05/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kobylí za rok 2020
bez výhrad

•

UZ/06/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Kobylí ke dni
31. 12. 2020

•

UZ/07/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku
p.č. 2217/48 o výměře 138 m2 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí
za cenu 100,- Kč/m2

•

UZ/08/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku
p.č. 2217/49 o výměře 35 m2 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za
cenu 100,- Kč/m2

•

UZ/09/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
345/4 dle nově vypracovaného geometrického plánu

•

UZ/10/02/2021 zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení na
ulici Pod Padělky, Sokolská, Augusty Šebestové a Osvobození
z důvodu investiční akce společnosti E.GD.

•

UZ/11/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci příjezdové komunikace
k Muzeu obce Kobylí a pověřuje radu Obce Kobylí k realizaci
výběrového řízení, výběru dodavatele a předání staveniště.

•

UZ/12/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na nákup nového
konvektomatu pro ZŠ Kobylí a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy

•

UZ/13/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu bytového
domu dle architektonického návrhu KEEO Design.

Předseda návrhové komise:

Radim Herůfek

....................................

Členové návrhové komise:

Blanka Helešicová

....................................

Josef Kaňa

....................................

Starosta:

Pavel Kotík

....................................

Místostarosta:

Vlastimil Janda

..……………………….

