Výpis ze závěrečného usnesení
(v anonymizované podobě - úplný zápis je k nahlédnutí na OÚ Smržov)
Zápis z 7. zasedání obecního zastupitelstva Smržov
konaného dne 28. 11. 2019
7.1.

OZ bere na vědomí kontrolu závěrečného usnesení č. 06/2019;

7.2.

OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2019 a č. 10/2019;

7.3.

OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2020 v paragrafovém znění jako schodkový
ve výši příjmů 18 467 tis. Kč a výdajů 34 983 tis. Kč dle přílohy zápisu.
Schodek je kryt úvěrem ve výši 10 000 tis. Kč, zůstatkem minulých let ve výši
7 516 tis. Kč a splátkou úvěru ve výši 1 000 tis. Kč;

7.4.

OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 dle přílohy zápisu;

7.5.

OZ schvaluje jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení na veřejnou
zakázku na výběr zhotovitele kanalizace ve Smržově ve složení XXXXX,
XXXXX,XXXXX, náhradník XXXXX;

7.6.

OZ schvaluje ceny svozu směsného komunálního odpadu na rok 2020 dle
přílohy tohoto zápisu

7.7

OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí ve věci ČEZ Distribuce a obcí
Smržov v kú Smržov pro p.č 48/2 za cenu obvyklou 150 Kč / bm;

7.8

OZ schvaluje smlouvu o smlouvě o budoucí p.č. 233/4, v případě, že bude
akceptována cena obvyklá ve výši 150 Kč / bm;

7.9

OZ pověřuje XXXXX k diskuzi mezi občany ohledně nového znaku dle
grafického návrhu od společnosti HERALDIKA s.r.o.

7.10

OZ pověřuje XXXXX k informacím občanů ohledně likvidace jedlých olejů a
tuků;

7. 11

OZ schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi Obcí Smržov a XXXXX
, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v
celkovém objemu do 20 000 Kč za práce vykonané v měsících prosinec 2019 –
únor 2020.

Závěrečné usnesení schváleno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Přílohy:

9 členů
0 členů
0 členů

Rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019
Ceny svozu směsného komunálního odpadu na rok 2020

