
Usnesení č. 21 z jednání ZO dne 27.3.2014

I. za schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a s následnou realizací projektu
,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Vacov"
zajištění finanční krytí financování projektu v rámci rozpočtu obce
- z toho - předpokládaná částka následně získané dotace činí 5 482 284,10 Kč

. - financování kryté z vlastních zdrojů obce činí 1 067461,90 Kč
profinancování projektu v celkové částce rozpočtu projektu 6 549 746,00 Kč
zajištění finančního krytí celého rozpočtu projektu z rozpočtu obce
formu financování projektu z vlastních finančních prostředků a z bankovního úvěru
vybavení bankovního úvěrového příslibu na částku 6 549 746,00 Kč
následné vybavení úvěrové smlouvy na uvedenou částku

b) prodej části pozemku parcely Č. 579/5 ostatní plocha v k.ú Nespice o výměře 96 m2
(oddělené G.P. číslo 154-148/2013 a označené parcelním číslem 579/13), za cenu
100,- Kč/m2 manželům Janu a Anně Tesařovým - Chvalšovice č.p. 20, 384 73 Stachy.
Reálná cena pozemku činí 9 600,- Kč. Kupující zajistí kupní smlouvu a vklad do KN

c) prodej pozemkové parcely č. 786/7 v k.ú Vacov o výměře 991 m2 za cenu 350 Kč/m2
panu Františku Šturrnov i, Zvotoky 32, 387 16 Volenice a paní Bc. Jitce
Zahradníkové, Soběšice 19, 341 66 Soběšice. Reálná cena pozemku činí 346 850,-
Kč. Obec Vacov zajistí kupní smlouvu a vklad do KN.

d) převzetí nabízené vodohospodářské infrastruktury v k.ú. Javomík u Stach ve
vlastnictví paní Simony Fořtové obcí Vacov za předpokladu, že vlastník zajistí její
kolaudaci a uzavření věcných břemen v případě, že se stavba dotýká pozemků, které
nejsou v jeho vlastnictví.

II. za bere na vědomí:
a) rozpočtová opatření Č. 11 ze dne 30.12.2013 a 1 ze dne 26.2.2014.
b) zprávu o činnosti knihovny za rok 2013.
c) rozpočtový výhled obce Vacov na období 2015-2017.

Hlasování o usnesení č. 21/2014: pro 13, proti O,zdržel se O

Zapsala: Jana Blatná Dne: 27.03.2014
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