VÝPIS Z USNESENÍ
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Pohoří
dne 3. dubna 2012
Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
11/1
a)
program jednání, členy návrhové komise
b)
ověřovatele zápisu
11/2
úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 1 – 8 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
11/3
uzavření smlouvy směnné mezi Obcí Pohoří a manželi Ing. Ladislavou a Ing. Václavem
Mišákovými, Pohoří 86, která bude řešit směnu pozemků v majetku Obce Pohoří, a to
pozemku parc. č. 773/24 o výměře 176 m2 a parc. č. 773/25 o výměře 157 m2, obou v obci
Pohoří, k.ú. Pohoří u Dobrušky, celkem tedy o výměře 333 m2, obou oddělených z pozemku
parc. č. 773/15, za pozemek ve společném jmění manželů Mišákových, a to pozemek parc. č.
773/23 o výměře 333 m2, v obci Pohoří, k.ú. Pohoří u Dobrušky, oddělený z pozemku parc. c.
773/9, to vše dle Geometrického plánu vyhotovitele Ing. Jindry Horákové, Pardubice, číslo
plánu 446-6/2012 ze dne 26.3.2012. Vzhledem ke stejným výměrám směňovaných pozemků
si nebudou smluvní strany poskytovat žádné finanční vyrovnání
11/4
žádosti o povolení FVE o výkonu 5 kWh a 30 kWh s tím, že umístění fotovoltaických panelů
bude na střechách v majetku žadatelů
11/5
stavbu RD s valbovou střechou v tomto území
11/6
prodloužení funkce ředitelky ZŠ a MŠ na dalších 6 let
11/7
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002228/VB/1
11/8
c)
příspěvek 5 Kč na jeden oběd rozvážený občanům obce Pohoří v důchodovém věku
d)
spoluúčast na klubové kartě s tím, že její držitel bude oprávněn čerpat 10 % slevu i na akce
pořádané obcí

Zastupitelstvo Obce Pohoří bere na vědomí:
11/8
a)
nabídku společnosti VOSPOL spol. s r. o. a žádá o předložení nabídky likvidace biologického
odpadu na skládku v Křovicích
b)
stížnost paní Mládkové na problém nočního svícení

…..............................................
starosta obce: Zdeněk Krafka

….......................................................
místostarosta obce: Ing. Vít Jurásek

