Usnesení
ze 4. jednání zastupitelstva obce Ohaveč
ze dne 16.3.2011 od 18,00 hodin na OÚ v Ohavči
pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění

Zastupitelstvo obce Ohaveč
I.

Schválilo:

1.

Program pro 4. zasedání zastupitelstva a doplnění programu o bod Organizační zajištění SLBD
2011

2.

Ověřovatele zápisu Zdeňka Stránského a Ivu Karešovou a zapisovatelkou starostku obce.

3.

Návrh závěrečného účtu obce Ohaveč za rok 2010 a hospodaření obce Ohaveč za rok 2010.

4.

Navýšení členského příspěvku ve Svazku obcí Mariánská zahrada na 15,- Kč na 1 obyvatele
s platností od roku 2011.

5.

Dohodu o provedení práce s paní *** a paní *** pro zajištění provozu pracoviště
CzechPOINTu na dobu 26.3.2011 – 14.4.2011 z důvodu možnosti přístupu obyvatel obce na
internet za účelem vyplnění dat pro SLBD 2011.

6.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu k pozemkům ze dne 16.3.2009 s ***, vlastníkem st.p.č. 67
k.ú. Ohaveč, ve věci provést bez náhrady na p.p.č. 249 v k.ú. Ohaveč ve vlastnictví obce stavbu
kanalizační přípojky a přípojky elektrické energie na dobu trvání stavby rodinného domu.

7.

Souhlas s navrženým umístěním stavby rodinného domu na části pozemku ZE-PK 123/1 v k.ú.
Ohaveč.

8.

Souhlas s vypouštěním přečištěných odpadních vod a děšťových vod ze střechy rodinného
domu plánovaného na pozemku ZE-PK 123/1 k.ú. Ohaveč do zatrubněné vodoteče na pozemku
ZE-PK 124 k.ú. Ohaveč.

9.

Smlouvu s panem ***, vlastníkem pozemku ZE-PK 123/1 k.ú. Ohaveč, o právu umístit a
realizovat bez náhrady na pozemcích ZE-PK 124, ZE-PK 123/6 a p.p.č. 249 k.ú. Ohaveč ve
vlastnictví obce stavbu odpadní kanalizace a příjezdu k rodinnému domu zřizovanému na
pozemku ZE –PK 123/1 k.ú. Ohaveč na dobu trvání stavby tohoto rodinného domu.

II.

Zamítlo:

1.

Žádost pana *** o souhlas s umístěním navrhované stavby 4 nových reklamních zařízení na
p.p.č. 221/1 a p.p.č.224/1 v k.ú. Ohaveč, kterých je vlastníkem.

2.

Žádost firmy PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
předmětu podnikatelské činnosti firmy.
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III.
1.

IV.
1.

Pověřuje:
Starostku Ing. Monika Stránskou jednáním s panem ***, vlastníkem domu čp. 25 Ohaveč,
ve věci vysvětlení systému výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a projednáním
možnosti využít v rámci možných kombinací svozu levnější variantu poplatku za svoz
komunálního dopadu.
Bere na vědomí:
Stížnost pana ***, vlastníka domu čp. 25 Ohaveč, ohledně výše poplatku za svoz komunálního
odpadu postoupenou z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který nebyl příslušný
k jejímu řešení.

……………………………
Ing. Monika Stránská
starostka

Vyvěšeno: 26.3.2011

……………………………
Zdeněk Stránský
místostarosta

Sejmuto

Elektronická úřední deska:
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