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Smrček, SmrčeObec k 61,

53B 51 Chrast u Chrudimi

Výpis usnesení ze řádného 28. zasedání zastupitelstva obce Smrček konaného dne 19.3,20'18 od 19,30hodin
v kance|áfi obecního úřadu smrček.
( Zápis ze zasedáni zasfupitelstva obce Smrcek je k nahlédnuti v kanceláři oÚ Smrček)

Usnesení č.1/2812018
Zxtupitďsfuo obce Smrčď schvaluje zapisovatelku Marii Škatoudovou a ovéřovatelé zétpisu Jana Blehu a Lenku
Schinaglovou,

Usnesení č.228/2018
Zastupitelstvo obce Smňek sďvaluje zápis a usnesení č,27 ze súůze astwitelsfua obce ze dne 2B.12.2017- dle
přilohy,

Usnesení č.3/2812018
Zastupitelsfuo obce Smrcek schvaluje navžený program řádné schůze č.2B2018 za§upitelsfua obce - dle přílohy.

Usnesení č.lU28l20'l8
Zastupítelsfuo obce smňek schvaluie hospodaření s majetkem obce - dle přílohy.

Usnesení č.5/28/2018
Zastupitelsfuo obce Smňek bere na vědomí ZpráVu o výsledku přezkouméní hospdaření obce Smňek za rok 2017 -
dle přílohy.

Usnesení ě.6/28/2018
Zastupitelsfuo obce Smňek nesouh/así s uýstavbou dvou RD s dvěmi nadzemními podlažími o rozloze 300m2 na

pozemkové pucele č.1 47/B v katastáním uzemí Smňek u Žumberku.

Usnesení č.7/28ll20'l8
Zastupitelstvo obce Smňek schvduje nabídku č,1 na stavební úpravy úřadu - dle přílohy.

Usnesení č.7.í /28/201 8

Zastupitelďvo obce Smňek neschvaluje požadavek na káceni dřevin na p.p,č 298/13 a 2982 - dle přílohy.

Usnesení č.7.2/28/201 8

Zastupítelďvo obce Smňek schvaluje uzavřít dohody s bigádníky na rok 2018 a pověřuje §arostu tyto podepsaí

Usnesení ě.7.3/28/201 8
Zastupitelstvo obce Smrček bere na védomí něnu ohledně unístění dvou měřičů rychlosti na sloupy čezu.

Usnesení č.7.,V28l2018
Zastupitelstvo obce Smrček schvaluje uspořádaní akcí: pdeni čarodějnic, dén matek, den dětí a drobné dárky a
obče$tevení uhradit z rozpočtu obce,
Usnesení č.7.5/28/20'l 8
Zastupitelstvo obce Snrček bere na vědomí schválené rozpoďové opatření č.92017- dle přílohy, na základě udělené
pravomoci ďarostovi obce.

Usnesení č.7.6/28/20l8
Zastupitelstvo obce Smrček bere na vědomí složeni slibu zastupitele - náhradnika - dle přilohy,

Usnesení č.8/28/20í8
Zastupitelsfuo obce Smrček schvaluje celkovou opravu §řechy tělocvičny.
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