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Schůze ZO

11.10.2017

Přítomni: Vedralová, Brandová, Novotná, Štěpánková, Jelínek, Novotný,
Pokorný,Patočková

Body jednání
1.

Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Č.j. HV-898933/EG-2017

2.

Návrh k přípravě vyřazení majetku obce

3.

Realizace projektové dokumentace

4.

Oznámení od firmy ELMEP s.r.o.

5.

Žádost o projednání navrhované změny průběhu katastrální hranice

6.

Návrh zadání územního plánu

Průběh jednání
1.

Přišla Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Č.j. HV-898933/EG-2017
Mezi: Česká republika – Ministerstvo vnitra, zastoupená Ing. Romanem
Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu
Obec Dománovice, zastoupená Ing. Květoslavou Vedralovou
starostkou obce.
Jedná se o výpočetní techniku majetku z Projektu PHARE 2001 cz
ZO pověřují starostku obce k podepsání této smlouvy k dnešnímu dni
11.10.2017. Při hlasování byli všichni pro.

2.

Inventarizační komisi bylo navrženo aby sepsala majetek k vyřazení
z majetku obce.Komise by měla zpracovat tento seznam ke konci
listopadu.Pak bude tento majetek odepsán. Při hlasování nebyl nikdo
proti.

3.

ČEZ zaslalo informaci, která se týká realizace projektové dokumentace
4121321089 – Dománovice, 6x RD, kNN, pro pč. 73/34, že tuto
dokumentaci, která je potřebná pro realizaci stavby v souladu se
Smlouvou o budoucí smlouvě o připojení, bude zpracovávat zhotovitel
ELMEP s.r.o. Tato informace se projednala a při hlasování byli všichni pro.

4.

Přišlo oznámení od firmy ELMEP s.r.o., že byla vybrána společností ČEZ
Distribuce,a.s., aby na základě zplnomocnění zajistili projektovou
dokumentaci v souladu s technickým řešením uvedeným ve stanovisku
č.4121321089, potřebnou pro realizaci výše uvedené stavby.Termín
dokončení a předání dokumentace vč. stavebního povolení byl stanoven
do 15.6.2018. ZO berou oznámení na vědomí a při hlasování nebyl nikdo
proti.

5.

Přišla žádost o projednání navrhované změny průběhu katastrální
hranice v zastupitelstvu obce. Jedná se o provedení změny průběhu
katastrálních hranic mezi k.ú.Radovesnice II. A k.ú. Dománovice,
z důvodu velké křivolakosti průběhu této hranice, tak jak je vyznačeno na
přiložené grafické situaci. Tato žádost byla projednána a s navrženou
změnou průběhu katastrální hranice ZO souhlasí. Při hlasování byli
všichni pro.

6.

ZO projednali předložený návrh územního plánu. ZO nemají k tomuto
návrhu žádné připomínky a s návrhem souhlasí. Při hlasování nebyl nikdo
proti.

Usnesení
1.

ZO souhlasí se smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku

2.

ZO souhlasí s přípravou některého majetku k odepsání z majetku obce

3.

ZO souhlasí s informací od ČEZ, že projektovou dokumentaci zpracuje
firma ELMEP s.r.o.

4.

ZO souhlasí s oznámením od firmy ELMEP s.r.o., které se rovněž týká
projektové dokumentace pro realizaci již výše zmíněné stavby.

5.

ZO souhlasí s provedením změny průběhu katastrálních hranic již výše
uvedených.

6.

ZO souhlasí s návrhem územního plánu.

Zapsala: Štěpánková
Dne: 11.10.2017

Ověřili:

