Usnesení ze zasedáltí zastupitelstva 22'12.2021

obec Štěchovice

rČo_ooo 67862
Štěchovice641387 16 Volenice

UsNESENÍč.tal2a21
ze zasedání zastupitelstva obce Štěchovice konaného 22.12.202I

Zastupitelstvo obce Štěchovice:

1. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2a22.

2. Schvaluje Střednědobý rozpočtovy vyhledu

obce na rok 2023-2025-

3. Bere bez připomínek na vědomí záryís ťrnančníhoýboru.

4. Bere

bez připomínek na vědomí záp\s kontrolního ýboru.

5. Schvaluje inventarizaění komisi ve sloŽení: předseda
členové- Lueie Viktorová, Zbyněk Kolář.

_ Andrea Petříková,

ťrrmu LINIELEKTRO Strakonice s.r.o. na provedení stavby
,,Štěchovice _ veřejné osvětlení II, místnírozhlas" Za cenu 1.091 .325,18,tLc.

6. Schvaluje

7. Bere

na vědomí rozpočtovéopatření ě. Ial2a21.

č.: PI-001030066469/002-UNES o smlouvě budoucí
zš ízenívěcného břemeno.

8. Schvaluje Smlouvu
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9. Schvaluje Dodatek č,. I2a22 ke,,Smlouvě o sběru, přepravě, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů".

10. Neschvaluje íinančnípříspěvek na rck2022 pro oblastní charitu

Strakonice.
11. Bere na vědomízprávu od Ing. ZdeřkaKadlece o hospodaření v obecních
lesích za uplynulý rok.

12. Schvaluje variantu C zpevnění plochy před garážídopravního automobilu
a hasičskou zbrojnicí.
13. Schvaluje vnitřní směrnici obce Štěchovice I.

14, Schvaluje zrušenívěcného břemene _ služebnost vodovodu z mlýnského
kanálu vámoucí na služebných pozemcích _ parcelách ve vlastnictví obce
Štěchovice p. č. 84lI ap. č.8412 v k. ú. Štěchovice, zÍízenéhove prospěch
panujícínemovitosti - domu čp. 30 ve Štěchovicíchna st. p. č,. 52lI a st.
Aleny Mlejnkové, trvale bytem
P. č. 177 v k. ú. Stěchovice ve vlastnictví
Stěchovice čp. 30. Věcné břemeno se rušís odkazem na ustanovení $
1299 odst. I zěl<ona č. 89l2aL2 Sb., občanský zákoník" kdy služebnost
zanikátrvalou změnouo pro kterou služebná věc již nemůžeslouŽit
panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě.
Služebnost vodovodu z mlýnského kanálu jiŽřadu let vykonávátnanení a
pro trvalé změny v terénu ani být vykonávána nemůže,kďyžmlýnský
kanál zanikl. Služebnost se rušíbezplatně azazrvšení nebude požadována
náhrada.
15. Schvaluje ,,Dohodu o zrušenívěcného břemene _ služebnost vodovodu

z mlýnského kanálu".
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Miroslav Samec

Miroslav \/kaz

místostarosta

starosta
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