Výtah ze zasedání Zastupitelstva obce Lodhéřov, č. 35, ze dne 26.10.2017

a)
-

bere na vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 34
rozpočtové opatření č. 7/2017
sjednání schůzky se zájemcem o pronájem nebytových prostor v KD (prodejna smíšeného zboží
a pohostinství)

b)
-

schvaluje:
program zasedání zastupitelstva obce č. 35
ověřovatele zápisu č. 35 paní Vlastu Kovářovou a pana Josefa Frýbla
nákup lesních pozemků v k.ú. Lodhéřov č. 1189 a 1190/2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
nákup pozemku č. 3586/5 v k.ú. Lodhéřov o výměře 276m2 za cenu 350,- Kč/m2
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro spolky, které podaly žádost – TJ Sokol, Kuna,
MS Čerťák ve výši 20.000,- Kč pro každý spolek
navrženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 3227/58 s předkupním právem pro Obec
Lodhéřov
návrh Prohlášení o nevyužití předkupního práva k parc. č. 3227/5, zapsané na LV č. 330
výzvu k podání nabídky „Dodání traktorového nosiče kontejnerů“
zpracování žádosti na doplnění herních prvků dětského hřiště Lodhéřov (zahrada MŠ) a schvaluje
příkazní smlouvu uzavřenou s Ing. Martinou Roudnickou, Strakonice
zapojení se do žádosti o dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko
návrh smlouvy o dílo na publikaci pro obec Lodhéřov s firmou F.R.Z. agency s.r.o., IČ 25553542,
Čechyňská 353, Brno
prodej palivového dřeva v dlouhých délkách na skládce za cenu 500,- Kč/m3 + 15% DPH,
v maximálním objemu 4m3 na žadatele (domácnost). Příjem žádostí od 1.11.2017.

-

c) ukládá:
- sjednat schůzku se zájemcem o pronájem nebytových prostor v KD (prodejna smíšeného zboží a
pohostinství)
- podepsat smlouvu na nákup lesních pozemků v k.ú. Lodhéřov č. 1189 a 1190/2
- podepsat smlouvu na nákup pozemku č. 3586/5 v k.ú. Lodhéřov o výměře 276m2
- podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 3227/58 s předkupním právem pro Obec
Lodhéřov
- jednat s firmou Koncedo s.r.o. ohledně výběrového řízení na traktorový kontejnerový nosič
- podepsat příkazní smlouvu s Ing. Martinou Roudnickou, Strakonice ohledně podání žádosti na
doplnění herních prvků dětského hřiště Lodhéřov (zahrada MŠ)
- pověřit JUDr. Pavla Zahradníka zastupováním Obce Lodhéřov ve sporu, který vede s obcí vlastník
pozemku č. 3981 ohledně neoprávněného zásahu na jeho pozemku
- podepsat smlouvu o dílo na publikaci pro obec Lodhéřov s firmou F.R.Z. agency s.r.o., IČ
25553542, Čechyňská 353, Brno

V Lodhéřově dne 31.10.2017
Zapsala: Prokešová Dana

Klesalová Zdeňka, v.r.
starostka obce

