Usnesení
Zastupitelstva
obceVěžnice
ze dne24.10.2019
Usneseníč.t43l2ot9
Zastupitelstvo
obceVěžnice
schvaIuje
ověřovatele
zápisupanaIng.Bc'JosefaMá|kaa panaIng.Pav|a
Mottla.
Usnesení
č.L44l2o!9
Zastupite|stvo
obceVěžnice
schvaIuje
programu
rozšíření
o bod 12Zdravotní
ústav'
ostatníbodyse
posunou.
Usnesení
č,L45l2or9
Zastupite|stvo
obceVěžníce
programzasedání.
schvaIuje
rozšířený
Viz pří|oha
zápisuč.2.
Usneseníč,t46|2o19
Zastupite|stvo
obceVěžnice
berenavědomí
kontrolu
usneseníz
minu|ých
zasedání.
Usneseníč,t47|2ot9
', bytern
Zastupitelstvo
obceVěžnice
schva|uje
Kupnísm|ouvu
s'
a
, bytem
parcelyč.
na prodejstavební
I59/1-5,
viz přílohazápisuč.3. Podpisemsmlouvypověřujestarostuobce.
Usneseníč,.L48l2oL9
Zastupite|stvo
obceVěžnice
schvaIuie
Kupní
sm|ouvu
sÍ
oba bytem.
na prodejstavební
parce|y
č.176/1.,
viz pří|oha
zápisuč.4.
pověřuje
Podpisemsmlouvy
starostuobce.
Usneseníč.t49l2o!9
Zastupitelstvo
obceVěžnice
schvaIuje
Kupní
sm|ouvu
s'
na prodejstavební
parcelyč,1'69/3,
viz
pří|oha
zápisuč.5. Podpisemsm|ouvypověřujestarostuobce.
Usneseníč,.t5ol2ot9
Zastupite|stvo
obceVěžnice
rušíusnesení
č'91,/2019
a schva|uje
upravenou
Kupnísmlouvu
sj
a
obabytem
r před|oženém
znění(viz
pří|oha
zápisuč.6)nakoupipozemkŮ244/33,220/2,244/37
a244/35d|eGP31'1'-122/2019,
všev k.ú.
HorníVěžnice.
pověřuje
Podpisem
sm|ouvy
starostu
obce.
Usnesení
č,.t5t|2o19
Zastupite|stvo
obceVěžnice
schvaIuje
Kupnísm|ouvu
sl
1222/5vk.ú.HorníVěžnice.
Viz pří|oha
zápisuč'7' Podpisem
sm|ouvy
o""!i,f:|J,::i.*:.'arc.

č'

Usnesení
č.15212o!9
Zastupite|stvo
obce Věžnicesouh|así
se zveřejněním
záměruna směnupozemků
d|e GP č.315pozemekparc'č.108/4,ostatníp|ochao výměře9 m2za pozemekparc.č.108/3,zahrada
278/2019:
o výměře3]-m2všev k. ú.HorníVěžnice,
rozdí|
v metrechčtverečných
budeuhrazenza nabídnutou
cenu80,-/m2.

!d-.'.

Usneseníč.Ls3l2019
ZastupiteIstvo
ruší
usnesen
íč.716/2olg
obceVěžnice
Usnesení
č,L54l2o19
pop|atkuza
obecnězávaznouvyhlášku
Zastupítelstvo
obceVěžniceschva|uje
č' L/2aI9,o místním
provozsystému
shromaždbvání,
sběru,přepravy,třídění,
využívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadův předloženém
znění'Toutovyh|áškou
se ruší
obecnězávaznávyh|áška
č,L/2oI8.Viz pří|oha
č.8
Usneseníč,t55l2ot9
pozemkůčís|o
Zastupite|stvo
obce VěžniceschvaIuje
dodatekč,1'/2oI9smluvo nájmuzemědě|ských
4/zo10Věž.ze dne 20.9.2010.Viz pří|ohazápisu č.9. Podpisem
A511.0001/08
ze dne 1'.1'.2008
a čís|o
dodatku pověřujestarostuobce.

Usnesení
č.t56l2ot9
věcného
č.|E-12Zastupite|stvo
obceVěžnice
schva|uje
Sm|ouvu
o zřízení
břemene- s|užebnosti
20067I5/vB/1s firmoučrz oistribucea.s. viz pří|ohazápisuč.10. Podpisemsm|ouvypověřuje
starostuobce.
Usneseníč.t57 l2oL9
Sm|ouvu
Zastupite|stvo
obceVěžnice
schva|uje
o zřízenívěcnéhobřemene - s|užebnostič. IE.12uiz pří|ohazápisu č' 11.
20067I5/vB/2sfirmou črz oistribucea.s. a
pověřuje
Podpisem
starostu
obce.
sm|ouvy
Usneseníč,,L58l2oL9
lstvoobceVěžnice
schvalujerozpočtové
o patřeníč.5/ 2ot9.
Zastupite
Usneseníč.t59l2ol9
projektové
zadáním
zpracování
dokUmentace
na přístavbu
sá|u
Zastupite|stvo
obceVěŽnice
souhIasíse
za cenu60 000,-(+DPH).
ku|turního
domufirmělng.LeošPohanka
Usneseníč.L5ol2ol9
projektové
zpracování
Zastupite|stvo
souh|así
se zadáním
dokumentace
na stavební
obceVěžnice
podé|
zacenu195000,-(+DPH)'
chodníků
si|nice
||l/3503
firmě|ng.LeošPohanka
úpravy
a prod|oužení
Usnesení
č,,76112019
Zastupitelstvo
Sm|ouvu
o dí|oč.J0026A19se Zdravotním
ústavem
se sídlem
obceVěžniceschvaIuje
zápisuč.12),podpisemsm|ouvypověřujestarostuobce.Zastupite|stvo
obce
v ostravě(vizpří|oha
pověřujestarostuobcevypovědětstávajícísmtouvu
s Útttst<utná
Horak 31'.12.2019
současně
Usnesení
č,L62l2019
přednesené
berenavědomíinformace
obce'
Zastupitelstvo
obceVěžnice
starostou

I6\l
\

