Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupite|stva obce Šemnice
konaného dne 31.3.2014

ZO schvaluie:
- Revokaci usnesení čís|o19. ze dne 30.1.2ot4 změnit sponzorský dar na finančnípříspěvek
- Rozpočet obce na rok 201'4.
- Účetní uzávěrku obce za rok 2013.
. Výročnízprávumateřské školy Šemniceza rok 2ot3.
- Ponechání hospodářského výsledku Mš šemnice za rok 2013 ve výši Ig.267 ,5g Kč a jeho
-

převedení do rezervního fondu organizace.
Pronájem obecního bytu v Dubině č.p.25 panu Vác|avu Žemličkovi za stanovených
podmínek.( smlouva na 1 rok,stanoveníopatrovníka,možnost kontro|y zastupitelstvem

obce Šemníce.
- Směnu pozemku stavební parcela č. 59 a pozemková parce|a č. 350/1 část Beraní Dvůr
k.ú: Šemnices objektem k demo|ici za cenu d|e posudku 740.000,- Kč - 1oo.0o0,-Kč nák|ady
na demo|ici vlastník Vojta V|adimír za pozemky stavební parce|a č.65/2, pozemková

parce|a č.1'117 a budovu čp.49 bývalé knihovny v části Dubina k.ú: Šemniceza cenu dle
posudku 620.000,-Kč + 20.000,-Kč (náklady na posudky, geodeta a právníka)vlastník obec

Šemnice.

Zo bere na vědomí:
-

Rozpočtový výhled na období 201'4 _ 2019.
- Audit hospodaření obce za rok 2oI3. HodnoceníA.

- Žádost

p. Martina Švejdara o souh|as se záměrem stavby,, Provozovna _ sk|ad a drobná

výroba kompozitních materiá|ů,,.

o

pozdrženíjednot|ivých prodejů z důvodu šetřenífinančního
úřadu dotace vodovod Dubina, nás|edně provádění Komplexní pozemkové úpravy a

- lnformace starosty obce

obnovy katastrá ního operátu
- lnformace starosty obce o tvorbě nových stránek obce Šemnicevypovězení sm|ouvy o
lnternetové adrese semnice.cz a jejich zprovoznění a zkušebním provozu.
- Sdě|ení k rekonstrukci po|ní cesty (Sedlečko _ U mostu) v rámci KPÚ Sed|ečko
|

- Komp|ikovanou situaci řešeníohroženíaIikvidace rozpad|ého objektu č.p.7 v Sedlečku
- Havarijníplán produktovod ČrpRo
- Zahájení přípravy směn pozemků k narovnání vlastnických vztahů(h|avně komunikace)

- lnformace k volbám do Evropského par|amentu
- Dopravní řešenípři zajištění kraje vozovky |||/2z2z3 část Dubina
- Situaci ||/222 zajištěnískalních masivů

. Žádost o odkoupení pozemku 280/26 v k.ú: Sedlečko
-

Způsob úhrady škody na stožáru veřejného osvětlení v obci Muzikov
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