OBEC JENIŠOVICE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 / 20
dne 25. 6. 2020
Jednání se konalo ve čtvrtek 25.6.2020 od 19:00 do 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Jenišovicích.
Přítomni : 9 členů ZO, dle presenční listiny
Nepřítomni : J.Macoun, L.Preisler - omluveni
Hosté :
--Program :

1. Zahájení
2. Prodej kanalizačního řadu, stavba „Jenišovice - obytná zóna Za Humny“
3. Diskuze
4. Závěr

Ad 1/ Zahájení.
Jednání zahájil a vedl p.starosta B.Bradáč. Po uvítání přítomných konstatoval usnášeníschopnost řádně
svolaného zastupitelstva a dal schválit předložený program zasedání (schváleno hlasováním 9 pro, 0 proti, 0
zdržel se). Zapisovatelem navrhl J.Brože (8-0-1), ověřovateli zápisu L.Stejskala a R.Knoblocha (8-0-1).
Ad 2/ Prodej kanalizačního řadu, stavba „Jenišovice - obytná zóna Za Humny“.
Jedná se o prodej splaškové kanalizace v délce 502,9 m a 15 ks kanalizačních šachet. Pro uskutečnění
prodeje musela být vyřízena všechna věcná břemena na hlavní kanalizaci, vodovod zde byl prodán už před 8 lety.
ZO po projednání schvaluje (9-0-0) prodej kanalizačního řadu z kameniny DN 300 mm v délce 502,9 m, včetně
15 ks kanalizačních šachet, Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská
1689, PSČ 415 50, za cenu 220 500,00 Kč, podle přílohy č.1 kupní smlouvy a zápisu o předání a převzetí stavby.
Ad 3/ Diskuze.
bez příspěvků
Přehled usnesení ze zasedání ZO Jenišovice dne 25.6.20
Přítomno 9 členů ZO.
1/4/20 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. (9 pro - 0 proti - 0 zdržel se)
2/4/20 ZO schvaluje zapisovatelem J.Brože a ověřovateli zápisu L.Stejskala a R.Knoblocha. (8-0-1)
3/4/20 ZO schvaluje prodej kanalizačního řadu z kameniny DN 300 v délce 502,9m včetně 15 ks kanalizačních
šachet, Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50,
za cenu 220 500,00 Kč, podle přílohy č.1 kupní smlouvy a zápisu o předání a převzetí stavby.

zapsal :

Jiří Brož

starosta :

Bohumil Bradáč

ověřili :

Lukáš Stejskal

Roman Knobloch

dne : 30.6.20

