Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

8/2020

DNE 30. 07. 2020 SE KONALO 24. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno
bylo
všech
6
členů
zastupitelstva.
Zápis
ze
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.

zasedání

Výběr z jednání:
 ZO schválilo rozpočtové změny a vzalo na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo rekonstrukci bytu v KD.
 ZO vzalo na vědomí možnou instalaci teplovzdušných solárních panelů
SolarVenti pro KD.
 ZO vzalo na vědomí možnou instalaci rekuperace Duka One Pro 50 pro BD.
Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice navrhlo svolat schůzi s nájemníky
a tuto záležitost s nimi projednat.
 ZO schválilo zvýšení odměny neuvolněnému místostarostovi o 2918,- na výši
10.000,- Kč s účinností od 1. 8. 2020.
 ZO schválilo instalaci bezpečnostních kamer na multifunkčním hřišti.
Instalaci provede firma LUCKYCOMP s.r.o. dle cenové nabídky
do 36.000,- Kč bez DPH.
 ZO vzalo na vědomí výstavbu pergoly u TZ a výstavbu přístřešku
u fotbalového hřiště.
 ZO schválilo podání žádosti o podporu do výše 250.000,- Kč v rámci operace
19.2.1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
 ZO vzalo na vědomí pořízení 1 ks zásahového obleku a 1 páru zásahové obuvi
pro JSDH Hraničné Petrovice.
 ZO
schválilo
uzavření
smlouvy
o
poskytnutí
dotace
č. 2020/01880/OSR/DSM – poskytovatel dotace Olomoucký kraj, název
„Provoz prodejny se smíšeným zbožím“.
 ZO vzalo na vědomí nabídku mobilního rozhlasu.
 ZO vzalo na vědomí pověření pana Ryšánka jako stavební dozor a Ing. Nevrlou
pro administraci k akci „Výstavba příjezdové komunikace ke hřbitovu
v Hraničných Petrovicích – I. etapa“
 ZO vzalo na vědomí pověření Ing. Nevrlé k administraci akce „Rekonstrukce
kulturního domu“.
-kall-
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25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK

28. 08. 2020, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny

6. Žádost o pozemek
7. Rekonstrukce KD
8. Příspěvek na akce
9. Diskuze, různé
10. Závěr
-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ

29. srpna 2020 Vás zveme
na Rozloučení s prázdninami
ke kulturnímu domu.
Můžete se těšit na zábavný program
Tommyho parťáků od 15:00 hodin
Občerstvení zajištěno
(makrely, pivo, limo)
V případě nepřízně počasí se akce ruší
(z důvodu prodloužení rekonstrukce není možné využít sálu KD)
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 21. 09. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 14. 09. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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