Milejovice

Obecní úřad Milejovice

datum: 10.10.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 6.10.2017

OÚ Milejovice
začátek: 20:30

konec: 21:00

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

Volba ověřovatelů zápisu
Úvěr na stavbu ČOV a kanalizace
Nabídka dřeva
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

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

Jednotlivé body programu (usnesení):
ad 1. Volba ověřovatelů zápisu (7 – 0 – 0) 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Pavel Uhlík a Radek Vlk.

ad 2. Úvěr na stavbu ČOV a kanalizace (7 – 0 – 0) 1)
Zastupitelé obce se rozhodli změnit poskytovatele úvěru na realizaci ČOV a kanalizace. Úvěr
bude čerpán od Ministerstva životního prostředí ve výši 4 200 000,- Kč a úrokem 0,45% p. a..

ad 3. Nabídka dřeva (7 – 0 – 0) 1)
Přítomní zastupitelé souhlasili se zveřejněním nabídky dřeva pro obyvatele s trvalým pobytem v
obci. Jedná se o suché stromy z „Třešňovky“ a z pozemku, kde bude umístěna ČOV, kde cena za
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1m3 bude 500,- Kč.
Stromy budou označeny.
Zájemci budou moci podat své přihlášky do 3.11.2017 do 19:00 (u přihlášek zaslaných Českou
poštou nebo jiným kurýrem rozhoduje čas doručení).

ad 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (7 – 0 – 0)
1)

Zastupitelé obce se shodli na vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě týkající se vodovodu.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Pavel Uhlík

___________________
Radek Vlk
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