
   

                                                                                                            Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

 

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Bobrová 

č. 23/2021 ze dne 13.9.2021 

Zastupitelstvo městyse schvaluje : 

1. Zapisovatele :  Mgr. Jaroslav Strnad                                                                      Hlasování :  pro 12  proti 0 zdržel se 0                                                 
Ověřovatele  zápisu : Miroslav Roháček, Pavel Žilka st.                                     Hlasování :  pro 12  proti 0 zdržel se 0       
Komisi  návrhovou :    Leoš Mikišek, Ing. Pavel Žilka                                           Hlasování :  pro 12  proti 0 zdržel se 0 

2.  Program vč. doplněných bodů                                                                                Hlasování :  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

3.  Zakoupení 5 ks kontejnerů na tříděný odpad z vlastních zdrojů                       Hlasování :  pro 12  proti 0 zdržel se 0 

4. Rozdělení nákladů  na vícepráce při opravách MŠ (cca ½ MŠ, ½ Městys)         Hlasování:  pro 12  proti 0 zdržel se 0 

5.  Záměr pronájmu  pozemku (Záměr č. 13/2021) na dobu neurčitou za cenu dle platného ceníku                                                                                
.                                                                                                                                           Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

6. Prodej parcely č.458 k.ú. DB (Záměr č.14/2021)                                                   Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou Cetin (Záměr č.15/2021)                                                                                                        
.                                                                                                                                            Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

7. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 4, k.ú. DB                                    Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

8. Zveřejnění záměrů na prodej pozemků:                                                                                                                                                          
.             -     část parcely č.2209  k.ú. DB                                                                                                                                                                           
.             -     část parcely č. 417 k.ú. DB                                                                                                                                                                          
.             -     část parcely č. 431 k.ú. DB                                                                         Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

10. Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 13.9.2021 odvolává své  rozhodnutí               .      
.     ohledně nákupu plynu na roky 2022-2023 (schválené ZM dne 26.8.2020),  v důsledku toho dodavatele      
.     zemního plynu na uvedené období nemění                                                   Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

11. Konzultaci s JUDr. Havlíkovou (prodej domu č.58 na zasedání RM)                  Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

12.  Zrušení záměru Lesní cesta Čapatky  (vyřazení nedok. inv.)                              Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

13.  Zveřejnění záměru Smlouvy o věcném břemeni NN- JCH                                  Hlasování:  pro 12 proti 0 zdržel se 0 

                
 Zastupitelstvo městyse Bobrová bere na vědomí: 

  Připomínky a dotazy přítomných občanů , hostů na ZM 
  Informaci TI Kalvárie 
  Legislativní dokončení stavby Terminál 
  Poptávku na nákup techniky na posyp v zimních měsících 
  Vybavení kuchyně Sokolovna – schůzka ZM v sokolovně 
 Rozpočtové opatření- termín projednání příští  zasedání ZM  

V Bobrové dne  15.9.2021                         Zapsala: Irena Ambrožová                                                                                
.                                                                      Komise návrhová: Leoš  Mikišek,  ing. Pavel Žilka 


