Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Spytihněv konaného
dne 29.2.2016
Usnesení 1/11/2016
Zastupitelstvo obce Spytihněv schválilo program zasedání dle předloženého návrhu.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení 2/11/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od minulé schůze
zastupitelstva obce.
Usnesení 3/11/2016
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy č. OT – 014330037192/003 o
zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je umístění
distribuční soustavy NN do pozemku parc. č. 398 v k.ú. Spytihněv v rámci projektu
„Spytihněv, Zámečník, úprava přípojky NN“.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení 4/11/2016
Zastupitelstvo obce Spytihněv schvaluje uzavření smlouvy č. OT – 014330034694/002 o
zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž předmětem je umístění
distribuční soustavy NN do pozemku parc. č. 1316/2 v k.ú. Spytihněv v rámci projektu
„Spytihněv, Vácha, přípojka NN“.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení 5/11/2016
a) Zastupitelstvo obce Spytihněv přerušuje projednávání smlouvy č. 1030027042/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., jejímž
předmětem je závazek uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k umístění distribuční
soustavy NN – zemního kabelu do pozemku parc. č. 1039 v k.ú. Spytihněv v rámci projektu
„Spytihněv, Šibík, přípojka NN“, přičemž projednávání dokončí na některé další schůzi
zastupitelstva obce.
b) žádá dodání dalších podkladů.
pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení 6/11/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaných a realizovaných projektech
obce.

Usnesení 7/11/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování projektu
“REKONSTRUKCE VEŘEJNĚ UŽÍVANÝCH ČÁSTÍ KULTURNÍHO DOMU VE
SPYTIHNĚVI” ve výši 1 738 673,- Kč, s tím, že tato částka bude vyčleněna v návrhu
rozpočtu pro rok 2016.
pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení 8/11/2016
Zastupitelstvo obce Spytihněv souhlasilo s připojením obce k mezinárodní akci „Vlajka pro
Tibet“.
pro: 10

Mgr. Vít Tomaštík, starosta

Bc. et Bc. Ondřej Šubík, ověřovatel

Ing. Ondřej Hrubý, ověřovatel

proti: 0

zdržel se: 3

