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Přiiaté usnesení č.53/ 72 na15 * není zatím uzavřena smlouva se společností Pll(AZ z dťtvodu,
Že starostka obee os]ovila ieště 2 společnosti k vypracování cenoré nabÍdky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaciskrostky obe k plnění pňjatých usnesení obffi
ze dne 9"2.15 a 16.3.2015.

Výsledek hlasovánÍ: $CHVÁLENO iednoh}asně.

Přijaté usnesení č. 56 , z4I20Í5 :
ZasfupÍtelstvo obce kre na vědomí infotmaci shrosťty obce k plnění přiiatých u*resení
obce ze ďne s.2't5 a Í6.$'2${5.

5b/ Starostka obce podala informacio provedené inventarizacimajetku obce k31.12.2au.
Nebyly shledány žadné majetkové rozdíly mezi $zickou a Ú&tní evidencí. Byly vyřazeny
odcizené DDHM 29.12.za14 a staré neftlnkční DDHM a pozemky, které obec pozbyla při
kompbxnÍ pozernkové Úpravě v roce 20s7 a byly dosud v úfutnÍ evřdenci abce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obm vealo na vědomí informacistarostky obe o provedené invenhrizaci
majetku obce k31.12.2814 a ieiím qýsledku - nebyly ziištěny Žádné nedostatky a rozdÍly mezi
fuzi*ou a úěetnÍ evidencÍ. V rre 2814 byly vyřazeny DDHM, leteré byly odcizeny 2&.12-2Q14
ze skladu s nářadím a vyřazeny staré nefunkční v ú&tní hodnotě 56000,10Kč.

Výslďek hlasování: $CHVÁLENO jednohlasně.

Přijaté usneení ě. 57 I 24 I 2a1á:
Za*tupitelstvo a&e rrealo na vědorní i*Íarmeci *brw{ey ab€ o pn*vedené lnventerkaei )
maietku obce k 31.í2.20{4 a jeiím výsledku _ nobyly aiišEny žádné nedostatky a rozdíly
mari fyzickou a účgtrí gvidgncí. V roce a0í4 byly vyřaz*ny DDHlt, kbíÉ byly odcizeny
2g.Í2-2cÍ4 ee skladu * nářadÍm * vyíareny *taré nefunkěnÍ v úěeBrí hodncě 56{NX},Í0Kě.

6/ Starostka obce seznámila s připraveným ddatkem č.2 smlouvy č.o/0073/2s10/DoP na
dopravní gbslužnost *e Zlínským krai*m s tím, že o navýšenou částku 100,_kč na 1 o$rvatele
schvalovalo jiŽ předešlé aastupitelstvo a podala návrh hlasovánÍ:

ZastupÍtelstvo gbe projednalo a sehvátila dodatelq ě. 2 ambuly é.a#ga73n01O/troP na
dopravní obslužnost se Zlínslqým krajem a pověřuja starostku k podpisu této smlouvy- příloha
č'3.

Výslďek hlasování: SCHVÁLENO jednohlasně.

Přřiaté uensení ě' 58 t z1 I2015:
Zasfupie*stvo obce proiednalo a schválilo dodabk ě. 2 emlouvy č.ot/0073/20í0íDoP na
dopravní obaluřnwt so Zlínckým kraiem a pověřuje sbros*u k podpisu téb smlouvy_
příloha č.3.


