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ZASEDANI OBECNIHO
ZASTUPITELSTV A obce Měňany

č.2/14
DNE 17.2.2014 v 20.00 hod.

Přítomni: otlo á tanisla a, Říhová Jiřina,
ovák Luboš, Judr. Mikulík Milan, Jaroslav Pišvejc

R Dr. Po píšil P tr CSc .. Dou ša Jo ef

Program
I. chválení rozpočtového opatření Č. 1 I
2. ch álení bezúplatného pře odu čá ti pozemku 1012/3 k.ú. Měňany od KÚ K
3. chválení rame \ é dohod) s f Telefonica ('R a ...
4. h álení rnlouvy o prodeji pozemku st. p. 75 k.ú. Měňany f. ČEZ Distribuce
5. chvál ní dodatku k smlouvč f unn; m nt .1'.0.

6. ch ál ní mlouv o dílo' f. V' TKOZ v. v.i Pruhonice
7. chválení urm tění r klamy . ~ -data.corn s.r.o.

Od souhla cm programu:
Hlaso ání - Schváleno jedn my slnc

1. á -rh

Za tupit lstvo schválilo rozpočtové opatřeni Č. 11

Hlasování - .šchválcno jednorny slnč
Usne ení

2. ávrh
Za .tupitclsiv o schválil. b zuplatný nákup pozemku 1012/3 k.ú.Měňany od KÚSK

Za tupitel tvo sch álilo rozp čtox . opatření Č. I)

v



Hla o ání - šch. áleno jednomyslně
Usne ení

Za tupitel 'l\ o chválilo bezúplatný nákup pozemku 1012/3 k.ú.Měňany od KÚSK

3. á rh
lastupilebl\ tI schválilo rámcox ou dohodu s 1'.Telefonica ČR a.s.

Hla ování - Schv áleno jednom) slnc
sneseni

Zastupitclstv o schválilo rámco ou dohodu s r. Telefonica ČR a.s.

4. á rh
Zastupit 1.1\0 schválilo smlouvu o prodeji pozemku SLp. 75 k.ú. Měňany firmě ČEZ
Di. tribuce a.s.

Hla ování - ~chváleno jednomyslně
Usne ení

Za .tupitclstv o chválilo smlouvu o pr deji poz mku st.p. 75 k.ú. Měňany [mně ČEZ
Di. tribuce LI.::'.

5. ávrh
la tupitelsiv o .chv álilo dodatek ke. mlouvé s ť. Sunnymom .r.o.

Hlasováni - Schváleno j -dnomy lně
Usne ení

Zastupitelstv o o '10\ i s nabídkou je 'tě jednu firmu.

6. ávrh
Za .tupitelstv o schx álilo mlouvu o dílo s r. V 'TKOZ .v.i Průhonice

Hla ování - šch ál no jednom) sin'
U nesení

Za tupit ~IS1\O. hvalilo smlouv u o dílo ť. ľi.'TKOZ v .. i Průhonice

7. á rh
Za tupitelsivo schv álilo umístěni reklam) ľ.S) s-data.corn .r.o na Tobolce

Hlaso ání -, chváleno j .dnomy slně
U ne ení
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Zastupitclsiv o chv álilo umí stěni reklam- í.s .-data.corn .r.o na Tobolce
/

Ověřov at '1 1
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Starostka obce - Stanislava 'otlO\ a


