Usnesení

č. 4

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 5.2.2015 v suterénu Obecního úřadu.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program a ověřovatele zápisu Luďka Vavryse a Vítězslava Volného, DiS.
2. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov a E.ON
Distribuce, a.s. pro stavbu „Bánov, za Humny, Hnilička, kab. NN“.
3. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu
mezi Obcí Bánov a SVaK, a. s., Uherské Hradiště – kanalizace.
4. smlouvu č. 14179936 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a
SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11.
5. dodatek smlouvy pro rok 2015 ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního
odpadu na skládku mezi Obcí Bánov a Rumpold UHB, s.r.o. Uherský Brod.
6. pronájem části pozemku parc. č. 2036/1 v k.ú. Bánov o výměře 25m2 pro Pavla
Beníčka, Bánov č. 340. Pronájem se sjednává od 1. 3. 2015 na dobu neurčitou
s možností ukončení nájmu ze strany obce bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Cena pronájmu je 5 Kč/m2/rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 20. 1. 2015
do 5. 2. 2015.
7. smlouvu o umístění reklamního zařízení na budově autobusové zastávky pro firmu
Nábytek Vystrčil, Bánov č. 740. Smlouva se sjednává od 1. 3. 2015 na dobu neurčitou.
Roční nájemné se sjednává pevnou sazbou ve výši 800,- Kč/rok. Záměr pronájmu
reklamní plochy byl zveřejněn od 18. 12. 2014 do 5. 1. 2015.
8. převod finančních prostředků Základní školy Josefa Bublíka v Bánově ve výši
150 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního z důvodu plánované
rekonstrukce počítačové sítě.
9. odprodej části pozemku parc.č. 7409 o přibližné výměře 50m2 v k.ú. Bánov firmě
VIZA Bánov s.r.o., Bánov č. 678, za cenu 200,- Kč/m2. Skutečná výměra bude
upřesněna dle GP, který nechá vypracovat kupující a bude přílohou kupní smlouvy.
V kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo obce ve fixované ceně 200,- Kč/m2.
Záměr prodeje byl vyvěšen od 17. 9. 2014 do 3. 10. 2014.
10. delegaci starosty Bc. Marka Mahdala nebo místostarosty Mariana Čubíka
k zastupování obce Bánov na valné hromadě SVaK.
11. pravidla pro poskytování nájmu bytů v domě s chráněnými byty v majetku obce
Bánov.
12. domovní řád DCHB Bánov.
13. návrh na jmenování starosty Bc. Marka Mahdala jako člena do Rady při Oblastní
charitě Uherský Brod.

II. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostu Bc. Marka Mahdala a místostarostu Mariana Čubíka zastupováním obce
Bánov na valné hromadě Honebního společenstva.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. inventarizační zprávu obce Bánov za rok 2014, která byla vypracována v souladu
s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace.
2. inventarizační zprávu Mikroregionu Východní Slovácko za rok 2014, která byla
vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace.

......................................................
Bc. Marek Mahdal
starosta obce

...........................................................
Marian Čubík
místostarosta obce

