Usnesení
ze zasedání Obecního zastupitelstva č.35 / 2014
ze dne 30.9.2014

1. OZ ukládá:
1. Starostovi, poslat žádost na SFŽP o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce
kanalizace v obci na 30.11.2014.
2. Nahlásit pojišťovně pojistnou událost Pochybení zastupitele obce(ve sporu obec versus
Ing.Šťastná).

2. OZ schvaluje :
1. Program zasedání OZ na den 30.9.2014.
2. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatel zápisu OZ: Ilona Farkašová,
ověřovatelé zápisu: B.Zálišová, I. Packan
3. Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce kanalizace v obci v bodě 6.2. Smlouvy o
dílo ze dne 18.9.2013 sfirmou C+M Omega na 30.11.2014.
4. Ruší bod č.9 usnesení č.32/2014 ze dne 20.5.2014-prodej pozemků p.č.1434/29 a st.č. 8.
5. Ruší bod č.6 usnesení č. 30/2014 ze dne 18.3.2014
6. Prodej pozemku č.787 o výměře 2695 m2 v k.ú. Lesná panu Ivanu Packanovi za odhadní
cenu 52 250 Kč+ cenu za odhad dle odhadu č.160-250/2014.
7. Smlouva o dílo č.32/14-2 s firmou Kalora na hydraulické zapojení včetně MaR za cenu
453 881 Kč bez DPH.
8. Smlouva o dílo s firmou EUROTEK CZ na dodávku kotlů Defro za cenu 802 080 Kč bez
DPH.
9. Dodatek ke Smlouvě o omezení nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje
ZN/653/SÚSPK-T/11
10.Záměr prodeje pozemku č. 56 o výměře 504 m2v k.ú. Písařova Vesce za minimální cenu
15Kč /m2.
11.Směnu pozemků č. 1434/49 za pozemek č. 1550/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Lesná mezi obcí
a manželi Ttkáčovými, Lesná.
12.Místní název Hájovna v k.ú.Lesná.
13.Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle přílohy.
14.Usnesení č. 35/2014 ze dne 30.9.2014.
3. OZ bere na vědomí :
1. č.j. 366/14 žádost pana Rosochy o zařazení plánovaného stavebního záměru do Územního
plánu obce. Žadatel si musí požádat zhotovitele ÚP sám.
2. č.j. 334/2014 oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby pana Petra Rosochy
3. č.j. 388 Oznámení o zahájení řízení a č.j.415/2014 oznámení o dodatečném povolení
stavby Lesní mlýn na pozemku st.p.č.97,p.p.č.559/3 a p.p.č.577/1 v k.ů.Lesná –Petr
Rosocha.
4. č.j. 396/14 návrh Územního plánu obce Obora
5. Zápis kontrolního výboru č.3/2014 ze dne 30.9.2014- bez závad.
6. Úprava položkového rozpočtu dle přílohy.

4. OZ neschvaluje:
1.Záměr prodeje pozemku č. 584 o výměře 3291 m2 a pozemku č. 98 o výměře 108 m2 v
k.ú. Lesná.
V Lesné dne 30.9.2014
Zapsal :

Ing. Josef Červinka

Ověřil:

Blanka Zálišová
Ivan Packan
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