Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

8/2019

Vážení spoluobčané,
po dlouhé době se podařilo dokončit výstavbu víceúčelového hřiště. Provozní řád,
kde je vše podstatné, je vyvěšen na hřišti. Dle zájmu obdrží domácnost klíče. Blokaci
termínu bude možno provádět na stránkách obce (v těchto chvílích zatím jen přes
e-mail obce). Z důvodu vandalství budou na hřiště nainstalovány kamery.
Drahomír Havlík, starosta

====================================================================

DNE 31. 07. 2019 SE KONALO 10. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva obce a 4 občané. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.03/2019 a vzalo na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu 3/2019.
 ZO schválilo výstavbu pergoly u turistické základny.
 ZO schválilo nákup materiálu na opravu v jednom z obecních bytů.
 ZO schválilo navýšení nájemného v bytových domech o 7% od 1. 1. 2020.
 ZO schválilo vyhlášení záměru směny pozemků p.č. 481/26, 330/26, 376/12,
část 376/2 a 1550/1 za nově vzniklý pozemek p.č. 891/1 podle geometrického
plánu č. 183-104/2019.
 ZO
schválilo
vyhlášení
záměru
prodeje
části
pozemku
2
2
p. č. 126/1, výměra 95 m a p. č. 132/3, výměra 54 m .
 ZO schválilo nákup zámku, klíčů s ochranou proti kopírování a koupi
domečku na příslušenství k multifunkčnímu hřišti.
 ZO neschválilo zvýšení odměn členům zastupitelstva obce.
 ZO schválilo bezplatný pronájem dvou hrobových míst.
 ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce na zemní práce z jedním
z členů zastupitelstva - jednorázová odměna 600,- Kč.
 ZO vzalo na vědomí pojištění multifunkční hřiště a dalšího obecního majetku.
-kall-
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11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 29. 08. 2019, 19:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Provozní řad víceúčelového hřiště
Malé domovní ČOV

8. Přijetí dotace
9. Ceník pronájmu TZ
10. Záměr propachtování pozemků
11. Chodníky
12. Diskuze, různé
13. Závěr
-kall-
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 23. 09. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 16. 09. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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