USNESENÍ 6/2010
Z jednání obecního zastupitelstva ze dne 10.září 2010.
1.) Projednání prodeje nemovitostí eviden.č. 069,070 a 071 a parcely parcelní č. 712/5.
Zastupitelé počtem 5 hlasů odsouhlasili zrušení kupní smlouvy s p. Pavlem Grelou, a
zároveň jej vyzvou k doplacení dlužné částky nájemného a demontované střechy
z přístřešku.
2.) Zastupitelé nepřijali návrh p. Pospíšila, na odkup panelů z autoparku a po té výstavbu
fotovolt. elektrárny. Počtem 5 hlasů nesouhlasili.
3.) Po projednání činností firmy SH-EKO s.r.o. Ořechová 740, 252 42 Jesenice
zastupitelé počtem 5 hlasů souhlasí s prodejem nemovitostí evid.č.069,070 a 071 a
parcelu č.712/5 za 3 000 000,- Kč této firmě.
4.) Kamerový systém v areálu kasáren – zastupitelé počtem 5 hlasů schvalují, aby tento
systém zprovoznila fa SBS „IVA s.r.o.“ a zařízení bylo dočasně umístěno v budově
OÚ. Obec poskytne první rok prostory na umístění zařízení zdarma, neboť bude
střežen celý areál.
5.) Smlouva s VLS ČR s.p., Pod Juliskou 5, Praha 6 – OZ projednalo kupní smlouvu od
VLS ČR s.p.a zaujalo toto stanovisko:
Obecní zastupitelé se seznámili se zněním
smlouvy, které bylo konzultováno i s Ing. Kopeckým z MO ČR. Stávající
zastupitelstvo doporučuje zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb, odkup
pozemků pod obecními nemovitostmi s rozdělením splátek dle splátkového kalendáře.
Protože nelze vydat tzv. historický majetek (lesy) bez rozhodnutí soudu, ponechat
tento problém na vyřešení soudní cestou a obec bude do doby předání platit nájemné
VLS ČR s.p. dle uzavřené smlouvy.
Do doby vyřešení zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, aby stávající majitelé
nemovitostí mohli vykoupit tyto pozemky přímo od VLS ČR, tak, jak bylo dojednáno
s Ing. Vykydalem – zástupcem VLS ČR s.p..
6.) Smlouva s MO ČR – OZ schvaluje 5 hlasy bezúplatný převod panelové cesty parc.č.
719/3 a zařízení bývalé PHM. Dále schvaluje koupi parc.č.696/1 o výměře 4 227m2
v k.ú. Drhovice.
7.) Chodník na hřbitově – zastupitelé souhlasí počtem 5 hlasů se zaplacením částky na
zhotovený chodník na hřbitově.
1.) Dohoda Ing. Dlouhý – po seznámení se s podmínkami dohody na činnost
zastupitelé počtem 5 hlasů souhlasí.
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