Obec Nová Dědina
Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice
IČO 287555
telefon 573 358 141, e-mail obecnovadedina@volny.cz

V Nové Dědině 22.6.2011

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Nová Dědina ze dne 6. 6. 2011

Usnesení č. 26/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Nová Dědina za rok 2010
s výhradami, na základě nichž přijímá samosprávný celek k nápravě zjištěných chyb potřebná
opatření.

Usnesení č. 27/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy mezi obcí Nová Dědina a společností
ELEKTROWIN a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Usnesení č. 28/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 3/2011 mezi obcí Nová
Dědina a společností Zemstav Morava s.r.o., na opravu odvodnění místní části Drahy –
Podkoryta, v hodnotě 226433,- Kč.

Usnesení č. 29/06/2011
Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání problematiku odvádění a likvidace
odpadních vod produkovaných v obci a rozhodlo, že dle v současné době schváleného Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK), se jeví pro obec neproveditelné
odvádět odpadní vody za odkaliště pod obcí Bělov, kde byla plánována stavba společné ČOV
s obcemi Bělov a Žlutava, neboť tyto obce stavbu společné ČOV v dané lokalitě neplánují.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování návrhu změny části PRVKZK. Změna se týká
vybudování vlastní ČOV.

Usnesení č. 30/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro SDH Nová
Dědina pro soutěž Podhostýnské ligy v požárním útoku, která se bude konat 16-17. července
2011, ve výši 6000,-Kč.

Usnesení č. 31/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo vypracování projektové dokumentace k rozparcelování
pozemků a zhotovení inženýrských sítí v lokalitě Kostelík pro bytovou výstavbu.

Usnesení č. 32/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo vypracování projektové dokumentace kulturně –
sportovního areálu v lokalitě Drahy – Podkoryta.

Usnesení č. 33/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo dovybavení sklepa místní sokolovny a zakoupení fritézy
a el. dohřívacího hrnce.

Usnesení č. 34/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení motorové pily k prořezávání a kácení malých
stromů v hodnotě 10000,- Kč.

Petr Krč
Místostarosta

Roman Polášek
starosta obce

