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ZASEDA I OBECNIHO
ZA TUPITELSTV A obce Měňany

.4/12
E ~8~3.L 12 v 20.00 hod.

v

D

v, •

fl to -,,-~lnl: Sotlová Stanislava, Říhová Jiřina,
Novák Luboš, Judr. Mikulík Milan, Jaroslav Pišvejc
RNDr. Pospíšil Petr CSc. , Josef Douša

Program
1. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z UZSVM-PK 16/1 v k.ú. Tobolka
2. Schválen; žádosti o povolení umístění včelstva
3. Schválen, žádost: o odkup části pozemku 42/1 - Strosová Jitka.
4. Projednán. reklamace odběru tepla pana Krále Aleše.
). Dodatečné schv álení smlouvy s Romanou Suchomelovou.
6. Projednám tří dopisu pana Tomečka
7. Projednání doporučeni paní Petříkové k pěstování šťovíku.
8. Projednám osazeni rychlerostoucích dřevin

Odsoc.hlaseru programu:
Hlasování - --,Chváleno jednomyslně

i. iávrh
Zastupitelst 'o se usneslo na schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z
UZSV.\II-P.l\.. 10 I \ LL, Tooolka

iasovaní - .:n\'aleno jednomyslně
Usnesení
Zastupitelstvo se usneslo na schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z
l.JZSV\ -PK ó 1 k.u. T0"101ka
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,.., . .ávrh
Zastupitelst \.' schválilo umístění včelstva , bude vypracována nájemní smlouva

t:las I ~n; - Schváleno je nomyslně

l"sneseni

Zastupitetstv c schválilo umístění včelstva , bude vypracována nájemní smlouva

3, : .avrh
Zas! pi.elstv () schv á1;10 žádost o odkup části pozemku 42/1 - Strosová Jitka
hlasu \aní - ocnvárei,o Jednomyslně

Usnesení
Zasu.pitelstvo schválilo žádost o odkup části pozemku 42/1 - Strosová Jitka

4, . 'ávr':
Zas.upitelstv o poveři.o p.. iováka a JUDr.Mikulíka k osobnímu jednání a řešení
\ zn.x e situace.

Usneser-.
Zastu-iitelst 'o pověř.lo p. Nováka a JUDr.Mikulíka k osobnímu jednání a řešení

zn ",,( situace.

5 .. .ávrh
Zastupitelst u se usneslo na scnválení smlouvy s Romanou Suchomelovou
Hlasovr.m - )~n alen0. eo..ornys.ně

usnesen
Zastupitelst se li neslo na schválení smlouvy s Romanou Suchomelovou

6 .. .ávrh
ZaSlUiJ!cClS, l zašle panu 'I omečkovi dopis ve znění
Příspev.:« na vvbudování ČOV a jímky- pan Tomeček má možnost zažádat jako každý občan
o příspěvek ' ...•\ ybi.do- ancu ČOV podáním žádosti s přílohou.
Dopravu. obs.užnost - obec LUtOzáležitost řeší na každém čtvrtletním setkání s dopravci, ale
\ zhlecer-i ke stanov isku ostatních obcí a finanční situace obce nelze tuto záležitost řešit lépe.
Odpady - Je treba se informovat na obecním úřadě při nastěhování do nového bydliště,
k možnosti ,\ ážení e .reoa kód na popelnici, který vydává obecní úřad - nádobu si platí
kažoy sám.
ti aso &111 - Scnva.eno Jednomyslně

Ls-ieser
Zastuc.relst '- zasl; :-'S'1cl -: nečkovi dopis ve znění
Příspě eK ns vou 'ání (0V a jimky- pan Tomeček má možnost zažádat jako každý občan
o přispě ek : \ ybi.covano; ČOV podáním žádosti s přílohou.
Dopravn obs znOSI- obec a.to záležitost řeší na každém čtvrtletním setkání s dopravci, ale
vznrecem ke .__.10\ lS' J o tatních obcí a finanční situace obce nelze tuto záležitost řešit lépe.
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Odpady - je ťeba se informovat na obecním úřadě při nastěhování do nového bydliště,
k možnosti ežern rc třeba kód na popelnici, který vydává obecní úřad - nádobu si platí
každý samo

7 .. .ávrh
Zastunitels: se usnes.o na kejdování, stříkat zatím nebudeme ničím.
Hiasovam - '::>CJ1\ aieno jec.iomysině
usnesen
Zastupitelst (I se usneslo na kejdování, stříkat zatím nebudeme ničím,

8: ávrr
Zastupitels \ ~e usneslo na vysázení vrby na 1ha 1000 rostlin - objednané služby - vysázení
a postřiky.
Hlasovaní - """:11\ aleno jeonomyslně
I s .ieseru
iá::>tuP;I..:;}stH ::>':U neslo na \ vsázeni vrby na lha 1000 rostlin - objednané služby - vysázení

O ~'0 'ale, ff'-
O ,. '). '\".~ -:-f' e

erc ak.~ U, k ~

ta:ostka obce ~ Stanislava Sotlová tJ


