Příloha č. 5 k zápisu č. 9/2018

Výsledky projednání zastupitelstva obce Račice nad Trotinou na
zasedání konaném dne 18.12.2018
Usnesení:
č. 1-9/2018:
č. 2-9/2018:

ZO schvaluje program jednání.
ZO schvaluje do návrhové komise pana Tomáše Malého, jako ověřovatele zápisu pana
Marcela Moučka a pana Milana Poláka a zapisovatelem pana Milana Slováka.
č. 3-9/2018: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný, ve výši příjmů 3 108 900,- Kč
a ve výši výdajů 3 108 900,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové členění
(paragrafy).
č. 4-9/2018: ZO schvaluje střednědobý výhled na období let 2020-2021.
č. 5-9/2018: ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích.
č. 6-9/2018: ZO schvaluje odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 2 343,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019.
č. 7-9/2018: ZO schvaluje variantu č. 1 („Ve stříbrném štítě červený rak podložený modrým vlnitým
zúženým břevnem“), zpracovanou heraldikem Mgr. Janem Tejkalem, jako oficiální znak
a vlajku obce.
č. 8-9/2018: ZO schvaluje nabídnutí vytěžení napadených stromů z obecních lesů občanům
samotěžbou za 350,- Kč/m3 dřevní hmoty.
č. 9-9/2018: ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě na zajišťování služeb v oblasti nakládání
s odpady s firmou Hradecké služby a.s.
č. 10-9/2018: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pečovatelské službě Obecný zájem na rok
2019 ve výši 5 000,- Kč.
č. 11-9/2018: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2018.
Bere na vědomí:
1. Zprávu Výboru životního prostředí
Ukládá:
1. Podepsání Dodatku č. 4 ke Smlouvě na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou
Hradecké služby a.s.
zodpovídá: starosta
termín: do 31.12.2018
2. Oznámit výběr varianty č. 1 obecního znaku a vlajky heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi a zahájit
přípravu podkladů ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
zodpovídá: místostarosta
termín: do 15.1.2019
2. Sepsání smlouvy s pečovatelskou službou Obecný zájem o poskytnutí finančního daru na rok 2019.
zodpovídá: starosta
termín: do 31.1.2019
Milan S l o v á k

starosta

………………….

Libor M a ch e k

místostarosta

…………………..

Marcel M o u č e k

ověřovatel

………………….

Milan P o l á k

ověřovatel

…………………..

Vyvěšeno: 25.12.2018
Sejmuto:

