Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Bernardov č. 19

Datum zasedání: 27. 6. 2016
Začátek zasedání: 19 hod
Zápis obsahuje usnesení č. 132 až č. 134
Přítomni:

Lubomír Koudelka
Zdeněk Krejčík
Mgr. Jan Pavel
Jaroslav Váša
Milan Rohlíček

Program:
1) Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení smlouvy s VHS Vrchlice – Maleč, a.s.
3) Žádost hasičů
4) Vyjádření k vedení inženýrských sítí u silnice č. 2
5) Diskuze

1. Bod programu (usnesení č. 132)
Jako zapisovatel byl zvolen pan Rohlíček, ověřovateli pan Váša a Mgr. Pavel
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Bod programu (usnesení č. 133)
Schválení smlouvy s VHS Vrchlice – Maleč, a.s., o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Služebnost se dle této smlouvy zřizuje bezúplatně.
Právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy nabyde VHS Vrchlice – Maleč, a.s. vkladem práva do
katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. Smluvní strany se dohodly, že
návrh na vklad do katastru nemovitostí podá VHS Vrchlice – Maleč, a.s.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Bod programu (usnesení č. 134)
Hasiči požádali o výjimku pálení suchého rostlinného materiálu, konkrétně o větve z pokácených tújí
u požární nádrže, mimo termín určující obecně závazná vyhláška č. 1/2016 stanovující podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů.
Zastupitelstvo žádost schvaluje s podmínkou, že budou zajištěna veškerá protipožární opatření.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Bod programu
Gefos a.s. žádá o vyjádření k existenci inženýrských sítí u silnice č. 2, pro vybudování bodového pole
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (vytyčovací síť pro účely stávající komunikace č. 2)
Pod chodníky podél komunikace č. 2 vede dešťová kanalizace, plynovod, vodovod a elektřina.

5. Bod programu


V rámci diskuze seznámil starosta zastupitele o odměně za třídění odpadu od firmy
EKO-KOM, a.s. v celkové výši 11973,50 Kč.



Domluva mezi zastupiteli na nadcházející gratulace.

Zapsal: Milan Rohlíček

Starosta obce: Lubomír Koudelka

Ověřil: Mgr. Jan Pavel

Jaroslav Váša

