USNESENÍ č 9/2020
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veltěžích konaného dne 26. 10. 2020 od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Obecní zastupitelstvo ve Veltěžích na svém veřejném zasedání

SCHVALUJE:
Zapisovatele zápisu – pan Jaroslav Henzl
Ověřovatele zápisu – pan Zbyněk Henzl a pan Stanislav Veselák
Návrhovou komisi – pan Stanislav Veselák
Program zasedání
Na dodávku elektrické energie firmu ČEZ ESCO od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Převod pozemků p.č. 1008/2 a 1008/3 do vlastnictví obce
Návrh soudního smíru v případu poškozené podlahy na sále OÚ v následujícím znění:
- Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni jistinu ve výši 66 300 Kč na bankovní
účet a to do 15 dnů ode dne právní moci usnesení o schválení smíru
- Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 16
740 Kč na bankovní účet specifikovaný po vydání usnesení o schválení
soudního smíru a vedlejšímu účastníkovi náhradu nákladů řízení ve výši 25
110 Kč na bankovní účet a to do 15 dnů ode dne právní moci usnesení o
schválení smíru
- Zaplacením částek podle bodů I. a II. výše bude mezi žalobkyní a žalovaným
předmět tohoto řízení zcela vypořádán
8) Smlouvu s firmou INNONE – Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a
souvisejících činností.
9) Dražbu 4,5 prm smrkového dřeva. Vyvolávací cena 300,- Kč za prm.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BERE NA VĚDOMÍ:
1) Kontrolu zápisu z min. zasedání
2) Informaci o rekonstrukci chodníků v ulici Smetanova a Husova
UKLÁDÁ:
1) Oslovit stavební firmy o cenové nabídky - oprava podlahy na sále OÚ dle znaleckého
posudku

PPOJEDNALO:
1) Dotazy a připomínky od pana Jakeše, které byly zaslány elektronickou poštou
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.
Počet přítomných zastupitelů 4 (dle prezentační listiny).
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