Usnesení
2303-2007

z 1. zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice konaného dne23.března 2007 v KD
Žďár.
Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.

/2303-2007

zprávu starosty obce
Zastupitelstvo schvaluje:

2.

schválení rozpočtu obce na rok 2007 jako vyrovnaný
ve výši 3 658 000,-Kč
3. /2303-2007schválení nájemní smlouvy čp. 57 Žďár manželé Boudní
4. /2303-2007schválení smlouvy s firmou PROGLES s.r.o. – koupě a
těžba dřeva
5. /2303-2007schválení výsledku inventarizace obecního majetku za
rok 2006
6. /2303-2007schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s pověřeným
úřadem – komise pro projednávání přestupků
7. /2303-2007vybudování půdní vestavby v KD Žďár
8. /2303-2007schválení žádosti o dataci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Levínské Olešnici – se sdružením SOLK
9. /2303-2007výplaty odměn zastupitelům dle přílohy č. 1 k NV od
1.3.2007
10. /2303-2007schvaluje zrušení usnesení č. 8/0812-2006 – o prodeji
/2303-2007

pozemku pan Kociánovi
11. /2303-2007schvaluje prodej pozemků v areálu ZEFA dle nabídky ze
dne 26.6.2006 zemědělskému podniku ZEFA a.s.
12. /2303-2007odkoupení pozemkových parcel a dílů dle geometrických
plánů :

v KÚ Žďár – hřbitov
par. č. 98 díl „d“;
par. č. 86/2 díl „c“;
par. č. 84/1 díl „b“;
par. č. 82/4 díl „a“;
hasičská zbrojnice
par. č. 278/1 díl „a“;
v KÚ Levínská Olešnice
kulturní dům

par. č. 93/2 díl „a“;
par. č. 93/2 díl „b“;
par. č. 93/2 díl „c“;
par. č. 95 díl „d“;
par. č. 92 díl „e“;
par. č. 91 díl „f“;
par. č. 92/2; - věcné břemeno jízdy a chůze
za drahou
par. č. 527/5;
par. č. 526/2 díl „a“;
13.

/2303-2007 schvaluje podání žádosti grant libereckého kraje 2 x

drobná sakrální stavba, vybavení hasičských sborů
14.
15.
16.
17.

/2303-2007 uzavření mandátní smlouvy s firmou Makovička a IKKO
Hradec Králové na propojení vodovodu Žďár
schválení podpisu smlouvy s Ing. mečířovou – zajištění
vodoprávního povolení pro obecní budovy
likvidaci majetku dle návrhu inventarizačních komisí
zřízení věcného břemene na poz. parcele č. 92/2 v KÚ Levínská
Olešnice pro pana Ing. Bušáka
Zastupitelstvo ukládá:

18.

/2303-2007 předsedovi finančního výboru a účetní předkládat
čtvrtletní přehled o hospodaření
termín: veřejná schůze
zastupitelstva

Schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2007 -7 hlasů pro tj100 % všech zastupitelů

předseda návrhové komise
Milan Hradecký
v.r.

místostarosta
Věra Pospíšilová
v.r.

starosta
Antonín Lízr
v.r.

