Obecní úřad Vilémov
Vilémov čp. 7, 783 22 Cholina

Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo 3. 10. 2011
v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni.
Hlasování:

předseda Martin Slouka, členové Jindřich Juřička a Tomáš
Lakomý
Vladimír Pouč, Daniel Hynek
dle presenční listiny
1
Schváleno 6 hlasy

UZ/9/2011/1
Zastupitelstvo obce Vilémov po projednání:
1. Určuje a schvaluje zapisovatele z dnešního zasedání ZO
UZ/9/2011/2
1. Schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce
2. Volí návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Slouka , členové Jindřich Juřička a
Tomáš Lakomý
3. Volí ověřovatele zápisu: Vladimír Pouč, Daniel Hynek
UZ/9/2011/3
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje od 1. 1. 2012 jednotně u všech odběratelů - nepodnikajících osob - placení
stočného podle směrného čísla roční spotřeby vody 33m3 na osobu.

UZ/9/2011/4
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Schvaluje zřízení věcného břemene dle Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-128000429/2, stavba VN 79 (23) odbočka Vilémov – DTS.
Smlouva o zřízení věcného břemene sepsána mezi vlastníkem Obec Vilémov, se sídlem

-2–
Vilémov 7, 783 22 p. Cholina, IČ: 00635316, zastoupenou Ing. Vladimírem Hufem,
starostou – jako strana povinná z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 1. 10. 2010
evid. č. 0184/2010 společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí,
Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, zastoupena na základě pověření ze dne
15. 10. 2010 Olgou Künstlerovou, projektantkou – jako strana oprávněná z věcného
břemene. Strana povinná z věcného břemene se souhlasem strany oprávněné z věcného
břemene a v její prospěch, zřizuje věcné břemeno zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech uvedených v čl. II odst. (3) smlouvy, a to
k její části vymezené v Geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene
č. 239-252/2011 ze dne 6. 5. 2011.
2. Pověřuje starostu obce s podepsáním výše uvedené smlouvy.

UZ/9/2011/5
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Zamítlo návrh České pošty, s. p., který se týká změny stávající obsluhy občanů obce
v oblasti poštovních služeb způsobem provozovny typu Partner –Výdejní místo II.

UZ/9/2011/6
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje výši školného – výdaje na provozní náklady pro rok 2010 v Základní škole
Vilémov 5. 500,-- Kč na jednoho žáka.

Ve Vilémově dne 3. 10. 2011

…………………………………………..
Martin Slouka, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Pouč
Daniel Hynek

…………………………………………..
Ing. Vladimír Huf, starosta

………………………………………
……………………………………

