Usnesení z 19. veřejného
ejného jednání
obecního zastupitelstva
zastupitelstva ve Svatém Janě nad Malší
dne 24. 07. 2009

I. OZ schvaluje:
1. Zahájení.
2. Program jednání.
3. Doplnění programu jednání.
jednání
4. Volbu ověřovatel
ěřovatelů zápisu.
5. Volbu návrhové komise.
6. Vyhlášení
yhlášení výzvy občanům
ob
k dodržování nedělního klidu v obci.
obc
7. Schvaluje prodej techniky za ceny stanovené soudním znalcem. Červený
traktor s nakladačem
naklada
195 000 Kč, modrý traktor 65 000 Kč,
č, multikára 1 650
Kč, štěpkovač 100 000 Kč.
K
8. Oprávnění
ní pro jednatelku
jednatel obchodní společnosti Správa majetku
ajetku obce Svatý Jan
nad Malší spol. s r.o., paní Romanu Laubeovou, jednat jménem této obchodní
společnosti o obsahu kupní smlouvy týkající se koupě
koup a prodeje
prode dopravních
prostředků a strojů
stroj včetně podpisu této smlouvy, s ohledem na zápis
v obchodním rejstříku
rejst
vedeném Krajským soudem v Českých
eských Budějovicích,
Bud
oddíl C, vložka 11995.
9. Návrh
ávrh na zahájení řízení
ízení o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti
Mgr. Jany Kirschnerové
Kirschnerov – Chlum nad Malší.
10. Odložení rozhodnutí o žádosti o odkoupení pozemku Emilem
em a Janou
Šubových až po osobním projednání.
projednání
11. Vyvěsit záměr
ěr prodat stavební parcelu Jiřího Hovorky a oslovit stávající
žadatele.
12. Neprodávat
eprodávat pozemek požadovaný paní Hanou Markovou,
Markovou dokud nebude
dořešen
ešen vodovod a kanalizace v Sedlci.
13. Řešit žádost Vlastimila Špírka o umístění dopravní značky „Zákaz
„Z
vjezdu
nákladních automobilů“,
automobil zabraňující vjezdu k jeho nemovitosti
nemovitos č.p.26 v rámci
připravovaného
ipravovaného dopravního značení v obci.
14. Vyvěsit záměr
ěrr prodat pozemek Václavu Krátkému za cenu 100 Kč/m
K 2
s věcným břemenem
řemenem budoucích inženýrských sítí.
sítí
15. Povolení výstavby pouze dvěma
dv
žadatelům u cesty k Tvarohům
Tvarohů na základě již
podaných žádostí.
žádostí
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II. OZ Neschvaluje:
1. Změny územního plánu obce v Sedlci a v Úlehlích, požadované panem
Kučerou.

III. OZ bere na vědomí:
1. Informaci o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Rozpočtové změny č.1 a č.2.
3. Žádost Jiřího Hovorky o vrácení stavební parcely.
4. Informaci předsedy kontrolní komise o výsledcích kontroly usnesení ZO č.16,
17 a 18.

………………………..
Romana Laubeová
zástupce starosty

………………………..
Ing. Ivana Tomášková
zástupce starosty

………………………..
Ing. Jan Piterka
starosta obce
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