
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRUBÁ SKÁLA 

ze dne 24.2.2022 
 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

1/2022 - schodkový rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2022 
2/2022 - střednědobý výhled obce na rok 2022-2025 
3/2022 - smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci obvodového pláště   
          domu Doubravice čp.37 Řezníčkova vila a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu 

4/2022 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 30.000,- Kč od spol. ZEA  
      Sedmihorky 
5/2022 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 10.000,- Kč od spol. UN-COM 
6/2022 - podmínky Výzvy č. 1/2022 včetně příloh, do které byla alokována částka ve výši 112.000,--  

   Kč z rozpočtu obce. 
7/2022 - komisi pro hodnocení žádostí o podporu z programu životní prostředí ve složení: Najman,  

   Vaníček, K. Bugno  
8/2022 - ceník směrnice č.31 na kalendářní rok 2022 

9/2022 - záměr prodeje pozemků p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7 1853/8    
   1583/9, 2152/5 a části pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála 

10/2022 - dohodu o provedení práce pro zastupitele Karla Bugnu 
11/2022 - projektovou dokumentaci na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. 
12/2022 - vypsání veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. A pověřuje  

     starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnějším dodavatelem 

13/2022 - hodnotící komisi veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. Ve  
     složení Najman, Lhoták, Stuchlík 

14/2022 - směrnici 1/2022 pro vybírání poplatků za svatební obřady 
15/2022 - dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč 
16/2022 - podání žádosti z programu 2.1. program obnovy venkova na obnovu krytu místní   
                   komunikace Žantov slepé rameno, ve výši 550 000,-Kč 
17/2022 - zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací  
                   na obnovu krytu místní komunikace Žantov slepé rameno do plné výše z vlastních zdrojů. 
 

 

ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 
 

18/2022 - rozpočtové opatření č.7 
19/2022 - zprávu o inventarizaci majetku 
 
 

 

 

 

 

…………………………..             ……………………………. 

     Aleš Vaníček      Michal Najman 

   místostarosta            starosta  


