Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Červená Třemešná
Dne 14.8.2007
Místo konání:Červená Třemešnáobecní úřad
Přítomni: Stanislav Sychra
Ing. Josef Bičiště
Jaroslav Wagenknecht
Ludmila Švábenická
Vladimír Brůna
Omluven: Miroslav Draštík
Neomluveni:František Šeps
Hosté:0
Průběh jednání:
1,5přítomných, obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné
2, zápis podepisují všichni členové zastupitelstva
3, členové OZ byli seznámeni s programem a schvalují ho
4, kontrola plnění usnesení: splněno
5, projednávané záležitosti:
A, vyřízení pošty
B, prodej parcely č.27/2
C, převod parcely 98/2
D, značení v obci Jahodná
E, narozeniny
F, rekonstrukce u sv. Václava
G, autobusové nástupiště
H, chodník u sv. Václava
Obecní zastupitelstvo schvaluje:usnesení č.8/2007
B, OZ jednomyslně schvaluje prodej parcely č. 27/2 o výměře 2677 m2 x 15, za cenu 40 155,Kč.
Kupující pan Mádle Richard, Pod Lipou 1658, 508 01 Hořice. Zřízení bezúplatného věcného břemene
za účelem zřízení přístupu na parcelu z důvodu zřízení vodovodu a kanalizace a jejich následných
oprav. Pokud stavebník nezačne do 2let stavět, musí parcelu prodat zpět obci za výše uvedenou cenu.
C, OZ bere na vědomí, že parcela č.98/2 o výměře 39 m2 nelze bezúplatně převést z Pozemkového
fondu
D, OZ jednomyslně odsouhlasilo, aby v obci Jahodná byly zřízeny 2 značky – Děti.Obec obě značky
uhradí a následnou údržbu bude zajišťovat na své náklady SÚS Jičín. Značky z doporučenou rychlostí
70 km/h obec hradit nebude.
E, OZ jednomyslně odsouhlasilo dar k životnímu jubileu pro pana Dvořáka – 65 let – 450,Kč
F, OZ jednomyslně odsouhlasilo u sochy sv. Václava položit kúru bez folie + zasázet kytky.Materiál
do 1500, + 1000, Kč za práci – provede pí.Munzarová
G,OZ jednomyslně odsouhlasilo podat žádost na výstavbu zpevněné plochy pro autobusové nástupiště
naproti autobusové zastávce
H, OZ jednomyslně odsouhlasilo vybudování chodníku u sv. Václava v šíři 80 cm směrem k sv.
Václavu a směrem k bývalému obchodu v ceně do 25000,Kč
Obecní zastupitelstvo ukládá:0
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:0
Starosta obce: Stanislav Sychra
V Červené Třemešné dne 14.8.2007

ověřovatelé zápisu:

