Obecní úřad Milejovice

Milejovice
datum: 26.11.2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 25.11.2016

OÚ Milejovice
začátek: 20:00

konec: 21:00

Schválený program: (5 – 0 – 0) 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba ověřovatelů zápisu
Žádost o poražení lípy
Pacht na pozemek – výběr zájemců
Směna pozemku
Příspěvek pro myslivce
Rekonstrukce záchodů na obecním úřadě a hospodě
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Milejovice

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Havel
Svatava Tichopádová
Milan Vacek
Radek Vlk

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček
Pavel Uhlík

Jednotlivé body programu (usnesení):
ad 1. Volba ověřovatelů zápisu (5 – 0 – 0) 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Svatava Tichopádová a Radek Vlk.
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ad 2. Žádost o poražení lípy (5 – 0 – 0) 1)
Obecnímu úřadu Milejovice byla doručena e-mailem žádost paní Ing. Danuše Havránkové
o poražení lípy. Lípa se nachází v těsné blízkosti stavby s číslem popisným 13 a je na pozemku
1 183 / 7 v katastru obce Milejovice. Větve lípy ohrožují při větru stavbu a kořeny statiku stavby.
Žádost paní Ing. Danuše Havránkové je přiložena k zápisu ze schůze.
Přítomní zastupitelé souhlasili s poražením lípy. Obecní úřad vydá rozhodnutí o poražení lípy.
Za poraženou lípu bude nově vysazeno 5 lip.

ad 3. Pach na pozemek – výběr zájemců (5 – 0 – 0) 1)
Na obecní úřad byla dodána jediná žádost na výzvu zveřejněnou obecním úřadem ohledně
pozemku 1 567 v katastru obce Milejovice.
Pan František Havel má zájem o pozemek 1 567. Obecní zastupitelé rozhodly o pachtu ve výši
1,- Kč ročně za podmínky údržby pozemku (sečení pozemku musí být provedeno neméně
2x ročně).
Žádní jiní zájemci se obecnímu úřadu nepřihlásili.

ad 4. Směna pozemku (5 – 0 – 0) 1)
Z důvodu budování obecních cest a jeho lepšího řešení byl požádán pan Bohumil Fouček
o směnu pozemku.
Pozemek 1 474 v katastru a majetku obce Milejovice o výměře 2 838 m2 bude směně s panem
Bohumilem Foučkem za východní část pozemku 1 454 v katastru obce Milejovice v majetku pana
Bohumila Foučka o stejné výměře jako pozemek 1 474. Náklady na směnu bude hradit obecní úřad.
Přítomní zastupitelé se směnou souhlasili.

ad 5. Příspěvek pro myslivce (5 – 0 – 0) 1)
Přítomní zastupitelé obce souhlasili s příspěvkem pro místní myslivce ve výši 10 000,- Kč
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pro rok 2017. Myslivci za to vysází stromky v lesích patřících obci Milejovice.

ad 6. Rekonstrukce záchodů na obecním úřadě a hospodě (5 – 0 – 0) 1)
Zastupitelé obce rozhodly o rekonstrukci záchodů podle nabídky firmy Radim Blahout
(IČ 63916223) ve výši 11 344,- Kč bez DPH.

ad 7. Zpráva o uplatňování územního plánu obce (5 – 0 – 0) 1)
Přítomné zastupitelstvo obce schválilo zprávu o uplatňování územního plánu obce Milejovice.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Svatava Tichopádová

___________________
Radek Vlk
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