OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecní úřad Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
IČ 00671941, tel. 482 725 474, IDDS: ngsbnwb, e-mail: uradppj@atlas.cz

Usnesení zastupitelstva obce
ze dne 16. 9. 2019
Zastupitelstvo obce vydává toto usnesení:
091/2019
schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
092/2019
schvaluje program jednání.
093/2019
bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
094/2019
schvaluje zprávu o hospodaření 08/2019.
095/2019
schvaluje rozpočtové změny 2019/2 pro vyrovnaný rozpočet. Ve výši: přijmy 20.000,-Kč výdaje
20.000,-Kč.
096/2019
schvaluje převod částky 80.925,-Kč z transparentního účtu č. 115-8975040287/0100 na účet
Zdeňky Pacltové č. 162689146/0300. Po převodu bude transparentní účet zrušen.
097/2019
schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 1184/3 k.ú. Proseč p. Ještědem.
098/2019
schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 717/1 k.ú. Proseč p. Ještědem.
099/2019
schvaluje ceník úhrad za zřízení služebnosti v předložené podobě.
100/2019
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
na pozemcích p.p.č. 735/1, 350/4, 779 k.ú. Javorník u Č. Dubu.
101/2019
schvaluje narovnání stavu hranic pozemků p.č. 352/1 a 772/1 k.ú. Javorník u Č. Dubu dle
předloženého geometrického plánu.
102/2019
odkládá projednání záměru prodeje pozemku na p.č. 384 k.ú. Javorník u Č. Dubu.
103/2019
schvaluje záměr prodeje pozemku na p.č. 717/26 k.ú. Javorník u Č. Dubu.
104/2019
schvaluje záměr prodeje pozemku na p.č. 782/22 k.ú. Javorník u Č. Dubu.
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105/2019
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 47/4 k.ú. Proseč p. Ještědem.
106/2019
schvaluje další jednání o záměru směny a prodeji části pozemků p.č. 1119, 1163, 1164,
1155/5 k.ú. Proseč p. Ještědem.
107/2019
schvaluje záměr přeložení vedení komunikace z pozemku p.č.st. 6 a p.č. 11 na pozemek obce
p.č. 1186/2 k.ú. Proseč pod Ještědem.
108/2019
schvaluje odložení rekonstrukce místní komunikace Javorník-Horka.

Klára Manychová
místostarostka obce

Tomáš Schwarz
starosta obce
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