OBEC RADVANEC
Usnesení

č.1/2016

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radvanec konaného dne 12.1.2016 v 18.00
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Jaroslava Slánského a Ing.Miloše Pávka zapisovatele Naďu
Formánkovou.
2) doplněný program veřejného zasedání zastupitelstva obce Radvanec.
3) smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provézt stavbu „CL_Radvanec ppč.279/2, přípojka NN“ přes pozemky ppč.1016/1 a
1016/3 v k.ú.Radvanec.
4) kupní smlouvu s AZ TRADE INVEST s.r.o. na převod ppč. 943/35 a 856/7
v k.ú.Radvanec do vlastnictví obce za dohodnutou kupní cenu 10.000 Kč.
5) kupní smlouvu s Developer domy Radvanec s.r.o. na převod ppč. 825/12, 808/18 a
825/14 v k.ú.Radvanec do vlastnictví obce za dohodnutou kupní cenu 40.000 Kč.
6) darovací smlouvu s Developer domy Radvanec s.r.o. na částku 52.000 Kč.
7) prodej pozemku p.p.č.166/1 a 166/8-166/18 panu Pavlovi Borkovi bytem Kobylka 36,
Turnov za cenu 70 Kč/m2, náklady na geometrický plán poplatek za převod a částku ve
výši nájmu do doby prodeje.
8) prodej pozemku ppč.1150/2 a 1150/3 panu Martinu Dvořáčkovi, bytem U Křížku 165,
Lázně Kundratice za cenu 70 Kč/m2 a náklady na převod.
9) záměr na upuštění od poplatku za zvláštní užívání komunikace pro realizaci vodovodní
a kanalizační přípojky k napojení na veřejný vodovod a veřejnou splaškovou kanalizační
síť. Toto upuštění od poplatku končí 31.12.2019.
10) poskytnout příspěvek na dofinancování stavby stokové kanalizace od RD
č.p.42,43,44,45,57 tak, aby byla připojitelná na stokovou síť splaškové kanalizace
budovanou SOKS do maximální výše 50.000 Kč.
11) dodatek č. 12 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
12) zadání společného výběrového řízení v rámci Svazku obcí Novoborska společností
Everesta s.r.o. s náklady na obec Radvanec ve výši 24,600 Kč.
13) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod pro Svazek
obcí kanalizace Sloup č.OLP/3710/2015.

B. Zastupitelstvo obce schvaluje:
kontrolu usnesení 5/2015, 6/2015 a 7/2015.

……………………………………
Naďa Formánková
místostarostka

……………………………
Ing. Petr Ullrich
starosta

