Usnesení
2209-2006
ze zasedání zastupitelstva obce Levínské Olešnice konaného dne 22.září 2006 v zasedací místnosti
KD Žďár

Usnesení číslo:
zastupitelstvo obce
01/2209-2006
02/2209-2006
03/2209-2006

bere na vědomí zprávu starosty
schvaluje finanční zprávu za období 2004 - 2006
bere na vědomí plnění nápravných opatření k auditu hospodaření

04/2209-2006

schvaluje začlenění obce Levínská Olešnice do území, kde působí MAS
„Přijďte pobejt“
05/2209-2006 ruší OZV (obecně závazná vyhláška obce) č.3/94 – o placení příspěvku
na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školky
Levínská Olešnice
06/2209-2006 ruší OZV č.1/04 – Požární řád obce Levínská Olešnice
07/2209-2006 ruší OZV č. 1/95 – o místních poplatcích
08/2209-2006 ruší OZV č. 1/2001 – o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
09/2209-2006 Schvaluje prodej pozemků uvedených v Oznámení č.4 - parcelu 1232/16–
3524

m2; parcelu -251/2 - 1115 m2; parcelu-267 396 m2; parcelu -254/1 – 115m2;
parcelu -255 – 47 m2; parcelu 1232/18 – 500 m2; parcelu -232 – 21 m2
parcelu -252/1 133 m2; parcelu -214/2 – 116 m2; parcelu 1232/8 – 129 m2 –
s podmínkou. Prodej může
být uskutečněn pouze s majitelem případně majiteli, nebo
budoucím majitelem nebo
majiteli budov, které se na uvedených pozemcích
nacházejí –(možno doložit i smlouvou
o smlouvě budoucí)

10/2209-2006 schvaluje zakoupení pozemků v KÚ Žďár – hřbitov – par.č. 82/4 díl
„a“97m2; par.č. 84/1 díl „b“- 60 m2; par.č. 86/2 díl „c“ -49
m2; par.č. 98 díl
„d“ – 65 m2; (celkem 271 m2)
11/2209-2006 schvaluje zakoupení pozemků v KÚ Žďár – Hasičská zbrojnice – par.č.
278/1 díl „a“ – 52 m2;
12/2209-2006 schvaluje žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku
podle § 5
odst.1 písm. d) zákona č.95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
13/2209-2006 schvaluje zakoupení pozemku v KÚ Levínská Olešnice poz.par.č.1074/1
–
pro informační tabule na cyklotrase
14/2209-2006 schvaluje zakoupení poz. par. č.673/2 – 219 m2 cesta KÚ Levínská
Olešnice

Schváleno zastupitelstvem obce dne 22.září 2006
schváleno 7 hlasy, přítomno 7 zastupitelů dle prezenční listiny

předseda komise pro usnesení
Petra Machková

místostarosta
Věra Pospíšilová

starosta
Antonín Lízr

