
                                                          O B E C   V R CH O V A N Y
                                                           ----------------------------------- 

                                    Usnesení z veřejného zasedání ze dne 26.dubna 2011

03/08/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek výsledek hospodaření obce Vrchovany 
za rok  2010 sestaveného na výkazu Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávních celků. Pro:  6 proti:  0

03/09/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce Vrchovany za rok 2010
bez výhrad.Rovněž bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Vrchovany za rok 2010,které bylo uskutečněno dne 6.dubna 2011 kontrolorem Krajského úřadu 
Libereckého kraje.   Pro:  6  proti:  0

03/10/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starosty na úpravu rozpočtu r.2011 
provedením rozpočtovým opatřením č.1/2011 v předložených příjmových a výdejových položkách.

Pro:  6  proti:  0

03/11/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana P.S.,o pronájmu pozemků 
p.č.370/8;p.č.537/2;p.č.510/2 a p.č.532  v obci Vrchovany,katastrální území Vrchovany na dobu 
neurčitou.Záměr obce pozemky pronajmout byl zveřejněn. Pro:  6  proti:  0

03/12/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana M.Z.,o pronájmu pozemku 
p.č.119/1 v obci Vrchovany,katastrální území Vrchovany na dobu neurčitou.Záměr obce pozemek 
pronajmout byl zveřejněn.   Pro:  6  proti:  0

03/13/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana A.Š.,o napojení stavebního objektu
č.p.10 na veřejnou kanalizační síť obce Vrchovany.    Pro:  6  proti:  0

03/14/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana M.D.,o prodej pozemku p.č.26/2,
trvalý travní porost o výměře 854 m2 v obci Vrchovany,katastrální území Vrchovany.Záměr obce 
odprodat pozemek byl zveřejněn.Kupní cenu ve výši 34 160,- Kč a správní poplatek uhradí žadatel 
při podpisu kupní smlouvy.    Pro:  6  proti:  0

03/15/2011 Zastupitelstvo projednalo a schválilo na základě písemné žádosti podepsání 
předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrchovany
(budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce,a.s.,Děčín (budoucí strana oprávněná),která 
se týká umístění zemního kabelového vedení na části pozemku obce Vrchovany,v rámci stavby 
CL-Vrchovany přípojka k NN na p.p.č.55/2.Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného 
břemene je sjednána ve výši 2000,- Kč,bez DPH.   Pro:  6  proti:  0

03/16/2011 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty:
a) dne 14.5.2011 bude v obci zajištěn kominík pro revizi a čištění komínů,
b) dne 18.5.2011 se bude v obci konat veřejné projednávání návrhu územního plánu Vrchovany,
c) dne 30.4.2011 se bude v obci pořádat stavění máje a pálení ohně pro děti k opékání „špekáčků“.

Martin Vorel                                                                                                              Miroslav Donát
místostarosta                                                                                                              starosta        


