USNESENÍ
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Krásné, konaného
dne 17. 12. 2021 na sále hostince v Krásném.
ZO schvaluje:
1. Rozpočet obce na rok 2022.
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023-2027.
3. Individuální dotaci svazu postižených civilizačními chorobami 2 000,- Kč.
4. Inventarizaci majetku obce – složení inventarizační komise.
5. Smlouvu č. 0-23/2022 s TS Hlinsko o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Krásné č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Krásné č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
8. Úpravu dodatku č.7 programu obnovy venkova v bodě b). Dále ZO schvaluje podání
žádosti o dotaci z POV na tuto akci.
9. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora JSDH obcí
Pardubického kraje.
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-122019140/SOBS VB/1 KRÁSNÉ, P.Č. 205/10,11,15,16 KNN s ČEZ Distribucí, a.s..
11. Poptávku svozové firmy na textil a pověřuje starostu k podpisu případné smlouvy.
12. Smlouvu o výpůjčce a darovací s SOMH ohledně kompostérů a kontejneru na textil.
13. Odměny členům SPOZ, členům výborů a kronikářce.
14. Provozní řád a podmínky pronájmu kulturní místnosti v budově č.p.31.
15. Správce kulturní místnosti v budově č.p.31 ČHJ Krásné – starosta sboru.
16. Podmínky pro příspěvky na opravy, které jsou pro zvelebení obce.
17. Příspěvek na fasádu ve výši 20 000,-Kč žadateli dle žádosti ze dne 23.9.2021.
18. Zadání vypracování žádosti o povolení k nakládání s vodami ke kanalizaci v Krásném.
19. Změnu v užívání zasedací místnosti HS a kuchyňky OÚ dle předloženého návrhu na
obytné prostory. Dále ZO schvaluje pronájem těchto prostor od 1.3.2022 dle žádosti ze
dne 17.12.2021.
ZO bere na vědomí:
1. Rozpočet DSO CŽH, SOMH a KSH na rok 2022.
2. Hospodaření obce k 30.11.2021.
3. Rozpočtové opatření č.6.
4. Informaci o průběhu dotací.
ZO pověřuje:
1. Starostu obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č.7.

………………………………..
Nepovím Milan
starosta

……..…………………….
Novotný Radek
místostarosta
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vyvěšeno: 21. 12. 2021
sejmuto:

