
Usnesení  ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová 

č.2 / 2018 ze dne 17.12.2018 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

• Volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisu a komise návrhové 
- zapisovatel  - Mgr. Dana Fialová                                   Hlasování:  pro 12   proti  0  zdržel se  0 
- ověřovatelé zápisu – Irena Ambrožová, Jan Pokorný          Hlasování:  pro 12   proti  0  zdržel se  0                                                              
- komise návrhová  -   Oldřich Konečný, Zdeněk Smažil       Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 

 
• Program včetně doplněných bodů                                           Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 

 
• Postup při přidělování finančních darů na činnost neziskovým organizacím  
                                                                                           Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 
• Dodatek ke smlouvě s firmou Zdar Žďár nad Sázavou        Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0  
 

• Dar Mikroregionu Novoměstsko (vybavení dětského oddělení nemocnice) ve výši 9658,00 Kč  
                                                                                     Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 
 

• Rozpočet Městyse Bobrová na rok 2019 v předloženém znění                                                                             
.                                                                                                   Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 

 
• Výši provozního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Bobrová, včetně návrhu závazných 

ukazatelů hospodaření na rok 2019                                        Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 
 

• Výši provozního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci MŠ Bobrová, včetně návrhu závazných 
ukazatelů hospodaření na rok 2019                                        Hlasování:  pro 12  proti  0  zdržel se  0 

 

• Zvýšení ceny stočného z 20 Kč na 25 Kč (včetně DPH) a paušální částky stočného na  750 Kč                    
od 1.1.2019.                                                                               Hlasování:  pro 14  proti  0  zdržel se  0 

 

• Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parcela číslo 1643/10, k.ú. Horní Bobrová  
                                                                                                   Hlasování:  pro 14  proti  0  zdržel se  0 
 

• Zveřejnění záměru na zřízení věcného břemene přeložky plynu  
                                                                                                    Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0 
 

• Určeného zastupitele Zdeňku Smažilovou pro spolupráci s pořizovatelem  při jednáních                                  
ve věci změny Územního plánu městyse Bobrová  

                                                                                                          Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 1 
 

• Neposkytování odměn řadovým členům zastupitelstva, uvolněný starosta plat dle platných 
tabulek, místostarosta tak jak v minulém volebním   
                                                                                                   Hlasování:   pro 12    proti 0   zdržel se 2 
 

• Provedení poptávky na nákup osobního automobilu           Hlasování:   pro 14   proti 0   zdržel se 0 
 

• Dodatek č. 13 ke smlouvě ze dne 9.12.2004 s firmou AVE   Hlasování:   pro 14   proti 0   zdržel se 0 

 

•  Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě ze dne 22.1.2007  s firmou AVE     
                                                                                            Hlasování:   pro 14   proti 0   zdržel se 0 
 



 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:  
 

• Informace z rady městyse  
• Informace o projektu inženýrských sítí Kalvárie  
• Informace o odpadech                                                                                                                                                  
• Informace o projektu autobusového terminálu  
• Informace o opravách sokolovny  
 
 

 

Zapsala: Mgr. Dana Fialová  

 

Bobrová dne 23.12.2018 

 

 

 

Komise návrhová: Zdeněk Smažil  

 

                               Oldřich Konečný  

  

 
 


