Usnesení OZ Velký Luh
č. 25/2017
ze dne 16.2.2017
Zastupitelstvo obce Velký Luh
Ad1) schvaluje navrhovatele zápisu M.Voříškovou a M.Krausovou a
ověřovateli zápisu V.Krause a N.Juraškovou.
Ad2) Kontrola usnesení č.24 ze dne 22.12.2016
Ad3) schvaluje program jednání a doplnění o body programu - návrh
nájemní smlouvy na p.č. 211/4 a projednání žádosti ČRS MO Cheb
Ad4) schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/05 na zhotovení PD „OZ
pro 24 RD – Velký Luh komunikace a inž. sítě – změna dopravního řešení“, na
částku 79.800 Kč vč. DPH, jedná se o dodatek ke sml. uzavřené v roce 2005,
kde původně nasmlouvané částky za jednotlivá plnění smlouvy v současné době
nejsou aktuální. Z toho důvodu se aktualizují dodatkem ke shora uvedené
smlouvě. Pro:6, proti:0.
Ad5) schvaluje bez výhrad předložený návrh rozpočtu obce Velký Luh na rok
2017. Pro:6, proti:0. Návrh rozpočtu byl na úřední desce vyvěšen od 1.2.2017
do 16.2.2017.
Ad6) vzalo na vědomí výši členského příspěvku pro Svazek obcí Kamenné
vrchy na rok 2017, který činí 15.704.- Kč . Pro:6, proti:0.
Ad7) schvaluje návrh na doplnění usnesení č. 10/2015 o novou kupní
smlouvu na odkoupení části p. č. 1061/7 od firmy Bílek stavby s.r.o. z důvodu
nově vypracovaného GPč. 1299-108/2016, kde se změnila původní odhadnutá
výměra z 54m2 na 60m2. Odkoupení je z důvodu plánované společné stezky pro
pěší a cyklisty. Pozemek bude odkoupen za již odsouhlasenou jednotkovou cenu
80,- Kč/m2 (usnesení č. 10/2015) a celkovou cenu 4.800.-Kč a pověřuje
starostku podpisem této kupní smlouvy. Pro: 6, proti:

Ad8) schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu
Gaudeamus na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR ve výši
1.000.-Kč. Pro:6, proti:0
Ad9) neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru na hudební festival
zdravotně postižených –SOUZNĚNÍ. Pro:0, proti:6
Ad10) neschvaluje žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“. Pro:0, proti:6
Ad11) pověřuje starostku zjišťováním
dalších podkladů k žádosti o
převod pozemku pod hrází ve prospěch Českého rybářského svazu týkající se
pozemku 309 o výměře 849 m2 – hráz Mlýnského rybníka z důvodu platného
znění zákona o vodách. V současné době slouží pozemek jako místní
komunikace a tu obec nechce převádět na jiného vlastníka.
Ad12) schvaluje nájemní smlouvu na pozemek p.č.211/4 o výměře 234m2 za
cenu 460.-Kč/rok pro pana Jiřího Koubka (záměr byl vyvěšen 9.12.201627.12.2016) Pro:6, proti:0.

Navrhovatelé: M. Voříšková, M. Krausová
Ověřovatelé: V. Kraus, N. Jurašková
Starostka: J. Vrábelová
Místostarostka: M. Krausová

