obec xaverov
Xaverov 3, 285 06 Sázava

Tel + fax: 32732ll9l
E-mail: obecniurad.xaverov@seznam.cz

lčo:00473421

Usnesení ZO ě.5l2o19 ze dne 18. 9. 2019
Usnesení č. 1
> zastupitelswo obce Xaverov schvaluje změnu V programu přidáním bobu č. 8., 9.Io.,11.,
t2., !3. a 14. v programu jednání.
Bod 8. Dotace hřbitov žádost
Bod 9. Posázaví o.p.s.
Bod 10. čez otsrtsuce
Bod 11. Povinné čipovánípsů
Bod 12. Aktualizace vyhlášek - oDPADY pro rok 2020
Bod 13. pŘí.ltvy a vÝoalE do 18. 9. 2019
Bod 14. Nákup nových sekaček - dáno do rozpočtu obce na rok 2020
Usnesení č. 2
> Zastupitelswo obce Xaverov schvaluje zapisovatele P. N. a ověřovatele zápisu T. S. a ]. P.
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Usnesení č. 3
> ZastupitelsWo obce Xaverov schvaluje úpravu rozpočtu č. 5 ze dne 18,9. 2019.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Xaverov schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve
výši 100 00O,- Kč a uzavřen í veřejnoprávn í smlouvy o poskytnutí dotace na projekt

}

"Pokládka dlažeb - OÚ Xaverov".
Usnesení č. 5
> Zastupitelstvo obce Xaverov schvaluje vysazení švestkové aleje za obcí směrem na
Choratice.
Usnesení č. 6
> Zastupitelstvo obce Xaverov schvaluje vyřízenížádosti o dotaci na obnovu hřbitovnízdi
v Xaverově z MZe.
Usnesení č. 7
> Zastupitelstvo obce Xaverov souhlasí se zařazením správního územíobce do území
působnosti MAS Posázaví na období 2O27 - 2027
. zastupitelstvo obce xaverov schvaluje zapojení správního územíobce xaverov do přípravy
Strategie regionu Posázaví na období 2021- 2027 včetně strategických plánů Leader.
. zastupitelstvo obce xaverov schvaluje zařazení správního územíobce xaverov do území
působnosti MAS Posázaví na období Z02I * 2027
.zastupitelstvo obce xaverov schvaluje zařazení správního územíobce xaverov do území
turistické oblasti posázaví.
.zastupitelstvo obce xaverov pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.

Zastupite\stvo obce Xaverov bere na vědomÍ:
Plnění zápisu z předchozího zasedání
okleštění a odstranění stromoví a jiných porostů, které musí btýt provedeno do 15. 11,
2019, ve smyslu ustanovení § 25 odst, 3 písm. g} zákona č.458/2000 Sb. (energetický
zákon), v platném znění.
Aktualizaci vyhlášek obce Xaverov
Příjmy - 758 831,- Kč a výdaje - 538 643,- Kč obce do 18. 9. 2019;
stav účtůu ČS - 385 383,- Kč; stav účtůu ČNB - 272 869,- Kč; Stav úvěrovéhoúčtu696 000,- Kč vše do 18. 9. 2OL9.
Nákup nových sekaček začátkem roku 2020.

V Xaverově dne: 18. 9. 2019

Zapsala: Petra
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starosta obce: Jiří Hervert
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