OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj

Výpis ze zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice
dne 20. 10.2021
-

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
program zasedání a stanovené zapisovatele
žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1239/5 u č. p. 126 za cenu v místě obvyklou 20,00
Kč za m2
žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1239/5 u č. p. 14 za cenu v místě obvyklou 20,00
Kč za m2
žádost o směnu části pozemků p. č. 28/2, 1091/3, 1154,/3, 1223/1, 1239/24
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 1239/15 a 1239/93 mezi
firmou Elektromontáže Votroubek, s.r.o., Trutnov a obcí
žádost o odkoupení pozemku části p. č. 1239/15, nově dle geometrického plánu označena
p. č. 1239/103 o velikosti 7 m2 za cenu v místě obvyklou 20 Kč za m2. Bude vyvěšen záměr
dispozice s majetkem

-

žádost firmy GTT Miloš Honl, Semanín 180, Česká Třebová o vydání vyjádření
k podzemnímu vedení NN p. č. 1202/1 v k.ú. Hartmanice u Poličky.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

-

-

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
informace o opravě a zpevnění příjezdové cesty k rodinnému domu č. 140
odklad žádosti o prodej pozemku p. č. 721/1 do doby vyřešení revize katastru nemovitostí
informace o žádosti o připojení rodinného domu č. p.3 a č p. 59 ke kanalizaci
informace o zřízení malé kompostárny k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, 3
cenové nabídky železobetonových prefabrikátů – panelů nabídku
Obecní zastupitelstvo pověřuje:
Starostku přípravou a podpisem smlouvy o směnu části pozemků p. č. 28/2, 1091/3,
1154,/3, 1223/1, 1239/24
místostarostu dalším jednáním k žádosti o připojení domu č. 3 a domu č. 59 ke kanalizaci
místostarostu dalším jednáním ohledně zřízení malé kompostárny
zastupitelku p. Pachovskou zajištěním provedení fyzických inventur majetku – termín do
31. 12.2021
zastupitele p. Valacha a p. Pospíšila řešením nedokončených záležitostí revize katastru
nemovitostí – termín do 31. 10.2022
zastupitele p. Valacha a p. Pospíšila dořešením záležitostí ohledně věcných břemen pro
napojení kanalizace – termín do 31. 10.2022
zastupitelku p. Pachovskou zajištěním oblasti PO a BOZP – termín do 31. 10.2022
J. Filipová, starostka

L. Pospíšil, místostarosta

Ověřil:
Jaroslav Valach…………………………….
Petr Filip
……………………………………
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