Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Spytihněv konaného
dne 1.10.2015
Usnesení 1/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schválilo program zasedání dle předloženého návrhu.
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení 2/8/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od minulé schůze
zastupitelstva obce.
Usnesení 3/8/2015
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu č. 3 v předloženém znění.
pro:

11

proti: 0

zdržel se:

1

Usnesení 4/8/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaných a realizovaných projektech
obce.
Usnesení 5/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje:
a) Zajištění předfinancování projektu „Spytihněv – komplexní revitalizace centra obce I.
etapa“ ve výši 70 % způsobilých výdajů projektu (tj. 6 944 513,10 Kč) z rozpočtu
obce Spytihněv.
b) Finanční spoluúčast obce Spytihněv na tomto projektu ve výši min. 30% (tj. 2 976
219,90 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.
c) Zajištění financování nezpůsobilých výdajů v rámci tohoto projektu (tj. 2 601 152,00
Kč) z rozpočtu obce Spytihněv.
d) Každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu obce Spytihněv na krytí
provozních nákladů projektu ve výši 50 000,- Kč, a to po dobu minimálně 5 let od
finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.
pro: 14

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení 6/8/2015
Zatupitelstvo obce Spytihněv volí za členy finančního výboru Martina Šolara a Ing. Petra
Hanáčka.
pro:

13

proti: 0

zdržel se:

1

Usnesení 7/8/2015
Zatupitelstvo obce Spytihněv volí za člena kontrolního výboru Pavla Janíka.
pro:

13

proti: 0

zdržel se:

1

Usnesení 8/8/2015
Zatupitelstvo obce Spytihněv volí za předsedu finančního výboru Vladimíra Jaši.
pro:

13

proti: 0

zdržel se:

1

Usnesení 9/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy č. 1030027158/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je
umístění distribuční soustavy NN do pozemků parc. č. 398 a 403 v k.ú. Spytihněv v rámci
projektu „Spytihněv – komplexní revitalizace centra obce“.
pro:

14

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení 10/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OT-014330028841/001 se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je umístění
přípojky NN do pozemku parc. č. 1267 v k.ú. Spytihněv v rámci stavby „Spytihněv, Hanáček,
přípojka NN“.
pro:

14

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení 10/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OT-014330032231/001 se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je umístění
přípojky NN do pozemku parc. č. 1240 v k.ú. Spytihněv v rámci stavby „Spytihněv, Káňa,
přípojka NN“.

pro:

14

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení 11/8/2015
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OT-014330032231/001 se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je umístění
přípojky NN do pozemku parc. č. 1240 v k.ú. Spytihněv v rámci stavby „Spytihněv, Káňa,
přípojka NN“.
pro:

14

Mgr. Vít Tomaštík, starosta
Vilém Matěja, ověřovatel
Radek Maňásek, ověřovatel
Ve Spytihněvi, 1. října 2015	
  

proti: 0

zdržel se:

