Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny č. 1/2021,
konaného dne 10. 2. 2021
_________________________________________________________________________________________________________________

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje

030/01/2021 Opatření 1/2021 Pravidla k poskytování a použití účelových finančních
prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území obce Homole u Panny
031/01/2021 schvaluje vzor smlouvy o zápůjčce k Opatření obce Homole u Panny č. 1/2011
Pravidla k poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu
rozvoje bydlení na území obce Homole u Panny
040/01/2021 Rozpočtové opatření č. 6/2020
050/01/2021 uzavření Smlouvy na provedení těžebních prací s firmou HeinWald s.r.o.
060/01/2021 uzavření Rámcové kupní smlouvy na odbyt dřeva s firmou HeinWald s.r.o.
070/01/2021 na základě výsledku výběrového řízení konaného dne 26. 1. 2021 uzavření
smlouvy na poskytnutí komplexních služeb na obnovu porostu po kalamitách
s firmou HeinWald s.r.o.
080/01/2021 na základě výsledku výběrového řízení konaného dne 26. 1. 2021 uzavření
smlouvy na ochranu MZD s firmou HeinWald s.r.o.
090/01/2021 smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů občanům
100/01/2021 Výroční zprávu za rok 2020 zákona č. 106/1990 Sb.
110/01/2021

vstup obce Homole u Panny do Svazku obcí Úštěcka s platností od 1. 1. 2021

120/01/2021

uzavření kupní smlouvy CES 162/2021/MAKU se společností SVS a.s.,
zastoupenou p. Ing. Janem Zurkem

180/01/2021 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč pro Roska Teplice
190/01/2021 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč ZŠ Velké Březno na Zápis
dětí do prvních tříd
II.

Zastupitelstvo obce souhlasí

130/01/2021 se zpracováním záměru na prodej pozemku p. č. 777, k. ú. Homole u Panny
150/01/2021 se zpracováním záměru na prodej části pozemku p. č. 498/4, k. ú. Homole
u Panny
170/01/2021 s odkupem nemovitosti p. p. č 79, 74 a 75/1, k. ú. Homole u Panny za cenu
2 mil. Kč.

Ilona Oplištilová v. r.

Dagmar Mužíková v. r.

místostarostka

starostka

Vyvěšeno dne: 19. 2. 2021
Sejmuto dne: 7. 3. 2021
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 01/2021 je k nahlédnutí na Obecním úřadě a navíc je
zveřejněn na webových stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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