UsNEsENÍ tlzo2o
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnovany

onaného dne 23. ledna 2020

ZO projednalo a schvaluje tato usnesení:

1,/L4!2O2O Zastupitelstvo obce schvaluje složenínávrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
zápisu.

2lI4/2O2O Zastupitelstvo obce projednalo

3/L4/2020 Zastupitelstvo projednalo

z Fondu

a schvaluje návrh programu dnešníhozasedání.

a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičnídotace

Ústeckého kraje č. 2O|SMLOL72/SoPD/SPRP, pověřuje paní starostku jejím
podpisem a prohlašuje, že má připravené finančníprostředky na spolufinancování tohoto
projektu.

4lI4l2OZO Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádosti paní
o veřejnou finanČnípodporu pro nezletilé děti - příspěvek na lyžařský výcvik a
schvaluje každéžadatelce příspěvek ve výši 1.300,- Kč.

5/1,4l2020 Zastupitelstvo projednalo

pachtovnísmlouvy k nebytovému prostoru
v budově Obecního úřadu Trnovany na adrese Trnovany č.p. 37 , 4L2 01, Litoměřice - část
pŮdního prostoru o výměře 5 m2 se společnostíSTARNET,s.r.o. lČ: 26}4156tse závazkem
závazek spoleČnosti STARNET, s.r.o. k poskytování jednoho internetového připojení se
zvýhodněným tarifem VlP v ceně 0 ,-Kč a pevnou lP adresu pro potřeby Obecního úřadu
Trnovany za cenu ].00, Kč vč, PDH měsíčně.Pachtovné je sjednáno ve výši 1200,-Kč za
kalendářní rok. smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsícůs možnostíukončeníbez
udání důvodů,Výpovědní lhůta pak činní3 měsíce.
a schvaluje uzavření

6/!4/2020 Zastupitelstvo obceTrnovanyvsouladu s

§ 72 a § 84odst.2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíČníodměnyza výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
takto:
místostarosta 6 500,-Kč
předseda výboru 2 000,- Kč
při souběhu funkcí : předseda výboru nebo komise a zároveň člen výboru nebo komise
2 000,-Kč
člen výboru nebo komise ]. 600,-Kč,
při souběhu funkcí: člen výboru nebo komise a zároveň člen jiného výboru nebo komise:
]. 600,-Kč,
člen zastupitelstva bez dalšíchfunkcí 600,- Kč.
Odměny budou poskytovány ode dne : 0]..02.2020.

7l1,4l2O2O Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje provedení všech potřebných úkonůvedoucí ke
změně druhu pozemku p.Č.: 3 v k.ú. Trnovany u Litoměřic ve vlastnictví obce, a to
z trvalého travního porostu na ostatní plochu. Veškerévýdaje s touto změnou spojené,
vČetně případného poplatku za odnětí ze zemědělského půdníhofondu bude hradit
žadatel pan
trvale bytem Trnovany 5,4I2 01 Litoměřice.

ll.

ZO bere na vědomí:
L

Kontrolu dříve přijatých usnesení,

2.

Diskusní příspěvky občanů.
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