Usnesení č. 10/2020 Zastupitelstva obce Tatobity ze dne 10. června 2020
Zastupitelstvo obce Tatobity:
1. S c h v a l u j e
a) program zasedání, zapisovatele Radana Mlejnka, ověřovateli zápisu Ladislava Dudka
a Davida Srnu.
b) Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
c) Komentář k závěrečnému účtu z rok 2019
d) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tatobity za rok 2019
e) odpuštění platby nájmu nebytových prostor za období od 1.3. 2020 do 31.5.2020
v rámci opatření proti šíření koronaviru. Odpuštění platby se týká hasičárny Tatobity
(Karel Tuže), kadeřnictví (Dita Kyselová), ordinace (MUDr. Marek)
f) záměr prodeje části pozemku 274/1 k.ú.Žlábek a záměr koupě části pozemku 130/2 a
132/2 k.ú.Žlábek
g) záměr prodeje části pozemku 275/1 a 277/1 k.ú.Žlábek.
h) Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a jízdy) na pozemek 179/3
k.ú.Žlábek
i) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.:IV-12-4019205/VB/2, akce „SM, Tatobity, Žlábek, p.č.231/3-vNN, kNN. Částka
10.000,- Kč
j) prodej p.p.č. 113/6 k.ú. Tatobity o velikosti 67 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2
Ladislavu a Janě Dudkovým. Cena celkem 6.700,- Kč.
k) prodej pozemku p.p.č. 62/3 k.ú. Tatobity o velikosti 102 m2. za cenu 250,- Kč za 1 m2
paní Jakubcové. Celková cena 25.500,- Kč
l) převod 200 tis. Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu ZŠ Tatobity
m) vypsání výběrového řízení na instalaci nového kotle ve škole v Tatobitech
2. B e r e n a v ě d o m í
a) činnost Rady obce
b) Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2019
c) Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
za rok 2019
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání, což stvrzují svými
podpisy:
Ladislav Dudek

David Srna

V Tatobitech dne 13. června 2020

Radan Mlejnek
Místostarosta

Lenka Malá
starostka

