Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 13.1.2009.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :
Bere na vědomí : - výsledky jednání starosty obce s JUDr.Vyskočilem a
Ing.Barvínkem,ohledně směny pozemků, které proběhlo při pochůzce
v terénu dne 29.12.2008.
Ukládá : - starostovi obce : a) provést objednávku geometrického zaměření přístupových
pozemků k ATS,
b) vést jednání o zhotovení projektu na stavbu vodojemu s firmou
Projekce- Veselý, Choceň za účasti Ing.Jansy (AQUA-servis ) a
Ing.Noska (ŢP-vod.hospodářství),
- p.Samešovi a pí Dvorské : získat dostupné e-maily obyvatel obce a vypracovat
jejich seznam pro potřeby snadného a rychlého informování o
aktuálním dění v obci .
Schvaluje : 1) Zprávy kontrolního a finančního výboru za 4.čtvrtletí 2008 bez připomínek.
2) Zprávu o výsledcích inventury obecního majetku za rok 2008 bez připomínek.
3) Dohodu s JUDr. Vyskočilem a Ing.Barvínkem v tomto znění:
Návrh na výměnu pozemků a věcné břemeno práva jízdy a chůze:
Směna: č.pa 12/1-část za č.pa.444-část a - rozdíl zaplatit.
Věcné břemeno( právo jízdy a chůze): 12/l-část (která dostane nové č.parc.), 366/3část(taktéţ nové č.parc), 439-část(taktéţ nové č.parc) a 365/1.
Detaily budou upřesněny při zahájení geodetických prací a rovněţ tak i
vypracování smlouvy o vloţení věcného břemene a vzájemném finančním
vypořádání mezi zúčastněnými stranami.
4) Zadání geom. zaměření shora dotčených pozemků firmě GEODEZIE Lánský
Rychnov nad Kněţnou.
5) Stanovení odměn pro členy obecního zastupitelstva dle nařízení vlády č.614
z 29.12.2006 a v roce 2009 bude prováděno dále dle usnesení OZ z 8.1.2008,
pokud nebude v průběhu roku vydáno v tomto ohledu nové vládní nařízení.
6) Převzetí stavby polní cesty „A“ úsek SO 1 dle protokolu o předání od Min.
zemědělství - Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněţnou jejíţ celková
investiční účetní hodnota ke dni předání činí 4 064 407,09 Kč.
7) Vyplácení měsíčního paušálu na telefonní kartu pro obecní mobilní telefon
ve výši 500,-Kč pro úřední potřeby .Jedná se o telef. číslo 605 214 211
(pouţívá je starosta obce), které je evidováno na všech úředních kontaktech
obce.

Jahodov 13.1.2009.

Vlasta Dvorská, místostarostka

František Šeda, starosta

