Výtah ze zasedání Zastupitelstva obce Lodhéřov, č. 41, ze dne 28.3.2018
a) bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 40
- MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, vydává společný souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru – garáže, na pozemku p.č. 3228/6
- rozpočtovou změnu č. 4

-

oslovení firmy Fiera a.s. Jindřichův Hradec ohledně veřejného osvětlení ve Studnicích

b)
-

schvaluje:
program zasedání zastupitelstva obce č. 41
ověřovatele zápisu č. 41 pana Josefa Frýbla a Josefa Pavouka

-

dokument MAP Jindřichův Hradec

-

-

-

-

-

-

-

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na elektrické vedení NN na
pozemku p.č. 3364/1, p.č. 3785/2 a p.č. 3646 , vše v k.ú. Lodhéřov
zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na výměnu krovu MŠ Lodhéřov dle
předloženého návrhu
vznik pracovněprávního vztahu mezi Obcí Lodhéřov a členy zastupitelstva Z. Klesalovou,
V.Kovářovou a M. Míkou za činnost v SPOZ při OÚ v Lodhéřově a mezi Obcí Lodhéřov a Z.
Klesalovou za činnost při pořádání akce Noc s Andersenem– dohody o provedení práce, sjednané na
dobu neurčitou.
odkup pozemků p.č. 3234, výměra 3.697m2, p.č. 1183/6, výměra 235m2, p.č. 1188/1, výměra
10.955m2, p.č. 1188/2, výměra 277m3 a p.č. 1188/3, výměra 758m2 za celkovou cenu zjištěnou
znaleckým posudkem, tj. 214.330,-Kč .
předběžně souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Lodhéřov dle předloženého plánku za
cenu 15,- Kč/m2 bez DPH.
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání- pohostinství
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílu ze dne 1.11.2017 se zhotovitelem F.R.Z. Agency s.r.o. tak, jak je
předložen, na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy.
schvaluje zvýšení sazby za výkon práce odborného lesního hospodáře od ledna 2018 na cenu 1,30 Kč
za hektar a den
schvaluje rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na zpracování projektu na odradonování
vodovodu Lodhéřov, vybrána firma Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Píšťovy 820, Crudim, IČ
15053695 s nabídkovou cenou 80.000,- Kč, s DPH 96.800,- Kč.
schvaluje povolení průjezdu obcí Studnice při akci Multi-S Radouňské rallye v pátek dne 22.6.2018
v době od 19.00 hod do 01.30
bezúplatný převod pozemku p.č. 147/2, ostatní plocha, v k.ú. Lodhéřov, jako pozemku pod místní
komunikací označenou č. 4d, z vlastnictví ČR do vlastnictví Obce Lodhéřov.
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodního řadu dle
geometrického plánu č. 275-357/2017 na pozemku p.č. 3369 a 3368 v k.ú. Studnice.

c) ukládá:
- podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na p.č. 3364/1,3785/2 a 3646
v k.ú. Lodhéřov- vedení elektrické energie NN
- podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na p.č. 3369 ,3368 v k.ú.
Studnice- uložení vodovodního řadu
- oslovit 3 vybrané firmy na provedení zakázky malého rozsahu- výměna krovu na střeše MŠ Lodhéřov
- zajistit řešení GDPR pro Obec Lodhéřov
- oslovit firmu Fiera a.s. Jindřichův Hradec ohledně realizace veřejného osvětlení ve Studnicích
V Lodhéřově dne 4.4.2018
Zapsala: Prokešová Dana

Klesalová Zdeňka, v.r.
starostka obce

