Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2019
Datum a čas: 11. 10. 2019 od 17:00
Ověřovatelé:

Zasedací místnost obecního úřadu

Bc. Požárová Michaela Heralecký Tomáš

Počet členů: 7 Omluveni: 4
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1/10 Cenovou nabídku na dlouhodobý úvěr na akci „Oprava dešťové kanalizace“
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2/10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 900021012 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy
6 pro – 0 proti – 1 zdržel se
3/10 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 900021572 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy
6 pro – 0 proti – 1 zdržel se
4/10 Záměr na odprodej pozemků, a to p. č. 3570/25, 3570/26, 3570/27 v lokalitě „U borovice II“
které jsou u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Třebíč zapsány na LV 10001
pro obec a k. ú. Hartvíkovice. Přílohou tohoto záměru jsou pravidla pro prodej uvedených pozemků a
návrh kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným zájemcem.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5/10 Vzorovou kupní smlouvu pro prodej pozemků se zřízením předkupního práva
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6/10 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Hartvíkovice – Urbánková:
kabel. smyčka NN“ č. 1030054178/001
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
7/10 Podání žádosti o dotaci z MŽP ČR na akci „Obnova plochy u hasičské zbrojnice“
7 pro 0 proti – 0 zdržel se
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Vybudování stání pod kontejnery (změny oproti původnímu záměru)
Informaci ohledně nabídky na koupi lesního pozemku p. č. 300/1 a p. č. 300/2
Cenové nabídky na osvětlení vánočního stromu v parku
Výsledek veřejného projednání změny č. 1 územního plánu
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Oprava rybníka – změnový list č. 1
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice za leden až září 2019

Zastupitelstvo uložilo starostovi:
Zajistit koupi lesního pozemku p. č. 300/1 a p. č. 300/2 od soukromých osob do konce roku 2019,
zjistit podrobnosti (zaměření, vypracování smlouvy)
Zajistit smlouvu o dílo na akci „Stání pod kontejnery“
Zajistit smlouvu o dílo na akci „Oprava opěrné zídky“ na Horce
Prověřit smluvní podmínky nákupu osvětlení vánočního stromu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Mgr. Vítězslav Rous, starosta obce

