
 

USNESENÍ č. 2/2020 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÝ VALTINOV 

KONANÉHO DNE  20.5.2020 OD 17,00 V BUDOVĚ OÚ VELKÝ VALTONOV 

 

 

1) OZ schválilo Zprávu o výsledku hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 

 

       Pro  5  - p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

       Proti 0     

       Zdrželi se   0 

 

2) OZ schválilo Účetní závěrku a Výsledek hospodaření za rok 2019 bez výhrad 

 

       Pro  5  - p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

       Proti 0     

       Zdrželi se   0 

 

  

3) OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2020 

 

       Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

       Proti 0     

       Zdrželi se   0 

 

4) OZ schválilo záměr pronájmu obecního bytu. O výběru nájemce rozhodne OZ.  

 

       Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

       Proti 0     

       Zdrželi se   0 

           

5) OZ bere na vědomí informaci o cenových nabídkách na opravu cesty do Růžodolu. 

OZ odsouhlasilo výběr firmy s nejnižší cenovou nabídkou SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa 

ve výši 442.134,- Kč. 

 

        Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

        Proti 0     

        Zdrželi se   0 

 

6) OZ odsouhlasilo opravu cesty k domům čp.1, čp.2 – oprava bude provedena po konzultaci 

s firmou SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, která bude provádět opravou cesty do Růžodolu. 

 

 

        Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

        Proti 0     

        Zdrželi se   0 



 

7) OZ schválilo opravu fasády budovy OÚ v případě získání dotačního titulu. Z vlastních 

prostředků by oprava fasády mohla být provedena v příštích letech. 

 

        Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

        Proti 0     

        Zdrželi se   0 

 

8) OZ schválilo smlouvu o zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na p.č. 1457 za poplatek 

500,- Kč 

 

        Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

        Proti 0     

        Zdrželi se   0 

 

9) OZ schválilo pro práci na údržbě zeleně pro rok 2020 p. M.Hrdého. Dohoda bude uzavřena za 

stejných podmínek jako v roce 2019. 

 

        Pro  6  - p.Albl, p.Gün, p.Grešlová, p.Lukavec, p.Nosek, p.Ptáček 

        Proti 0     

        Zdrželi se   0 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 27.5.2020 

 

 

 

 


