Usnesení ze zasedání Zastupitelstva

obce Opatov konaného dne 28.3.2013

1. Zvolilo:
ověřovatele

zápisu
2. S c h v á I i I o:
149. Nákup has. automobilu
Liaz 101 CAS 25 od Ing .. Martina Ličko, Jasenovo 59
Slovensko za 630 tis
150. Prodej nově vybudovaného
plynovodu RWE u st. parcel za 460 tis vč. DPH
151. Pronájem nebo prostor v budově č. 317 od 1.2.2013 nehtová rnodeláž Monika
Šplíchalová a provozovna kadeřnictví Zuzana Jehličková
152. Účetní závěrku za L 2012
153. Vystěhování k 16.4.2013 pro neplacení nájemného
Smolová Renata Opatov 159.
154. Převod fin. prostředků
pro technické služby Opatov S.LO. ve výši 441 650,- Kč
na zakoupení fekálního vozu Pol-agro Trading ZT Frýdek Místek
155. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
stavby č.IV-12-2011381/VB/Ol
Opatov 10, p. Kostka
156.Smlouva
o zřízení věcného břemene č.IV-12-2005091NB/6
Opatov v Čechách, 14
RD-kNN,TS,TR,Vn
157. Příspěvek na velikonoční
turnaj ve volej bale ve výši 5 tis Kč
158. Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov,okres Svitavy žádost o udělení
výjimky z počtu žáků pro šk.r. 2013/2014 pro ZS do počtu 91 žáků a udělení výjimky
z počtu dětí 1. oddělení mateřské školy do počtu 28 dětí
159. Změna nájemní smlouvy na Vladimíra Axmana byt v budově čp. 127
160. Darovací smlouva o převodu vlastnických práv ke stavbě pozemní komunikace,
dárce ŘSD ČR Praha, parcely p.č. 4001/1, p.č. 4001/22, p.č. 4001/23, p.č. 4001/24,
p.č. 4001/25, p.č. 4001/65, p.č. 4001/62 a 'l4 spoluvlastnického
podílu z pozemku p.č.
4001/64 a bezúplatné nabytí stavby silnice, která byla vyřazena na základě Rozhodnutí
Ministerstva dopravy č.j. 37/2011-120-STSP/3.
Darovanou nemovitost bude obec
využívat výlučně ve veřejném zájmu, nebude ji využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům ona sama, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou
nakládání dle ust. §25 zákona Č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do
vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží je během této doby
zřízením zástavního práva.
161. Zpráva kronikáře za r. 2012
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půjčky Szereda Lech Opatov 42

d orní:

- od června změna JŘ autobusů, nově zřízena autobus. zastávka na dolním konci
- veřejné projednání změny ÚPO Č. 2 dne 2.4.2013 na OÚ v Opatově /cyklostezka,
skládka,rekreace/
Opatov 28.3.2013
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