
                                                Usnesení č. 08/2015

                         z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šarovy,

                                 konaného dne 9.12.2015, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo  obce  Šarovy :

01/08/15     určuje ověřovateli zápisu Lubora Křena a Vlastimila Kozlíka, zapisovatele Martina 

Kovačíka

                      Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0                                                   

                      

02/08/15   schvaluje program jednání veřejného zasedání konaného dne 9.12.2015

                    Hlasování : pro 6, proti 1 ( Ambrůzová ), zdrželi se 0 

03/08/15 schvaluje a vydává  OZV č.1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Šarovy.                                                                                                                                                              

                    Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 1 ( Ambrůzová)

04/08/15   schvaluje a vydává OZV č. 2/2015 – o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

v k.ú.Šarovy.

                  Hlasování : pro 6, proti 1 (Ambrůzová) , zdrželi se 0

  05/08/15  schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 

UZSVM/BZL/9708/2015-BZLM. Jedná se o pozemky p.č.74/3, ostatní plocha, p.č. 119/2, ostatní 

plocha, p.č. 164/3,ostatní plocha a p.č.373, ostatní plocha, všechny zapsané na LV 60000, pro k.ú. 

Šarovy, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním 

pracovištěm Zlín a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                                      

                       Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0                                           

06/08/15    schvaluje Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání (nebytový prostor) ve 

vlastnictví obce Šarovy  umístěných v budově č.p. 70 – stavba občanské vybavenosti, která se 



nachází na pozemku p.č. 1, o výměře 337 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a která je zapsána na LV 

10001 u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Jedná se o prostory 

umístěné v levé části budovy č.p.70 – hospoda a související prostory, tj. místnost s výčepem, WC 

pro personál, zázemí s výčepem, schodiště pro personál do sklepa, sklad zboží a sklad piva 

nacházející se ve sklepních částech budovy č.p.70.

                     Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0

                     

07/08/15    schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období od 1.1.2016 do 

doby schválení nového rozpočtu pro rok 2016. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit 

výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku.

                    Hlasování :  pro 6, proti 1 (Ambrůzová), zdrželi se 0

08/08/2015  bere na vědomí  hospodaření obce ke dni 30.11.2015

                                                                

V Šarovech  9.12.2015

                    

Vlastimil  Kozlík                                                                                     František  Langr

místostarosta                                                                                               starosta




