
Obec Podveky 

Zastupitelstvo obce Podveky 

 

Usnesení z desátého zasedání zastupitelstva obce Podveky, 

konaného dne 4.8.2020 

 

1)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí ověřovatele zápisu pana Josefa 

Mejstříka  a pana Petra Bouska z 10.zasedání ZO Podveky.  Zapisovatele  zápisu 

a zpracovatele usnesení z 10. zasedání ZO  paní Dagmar Kalašovou. 

 

2) Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání  dle vyvěšené pozvánky. 

 

3 ) Zastupitelstvo obce schválilo vést rozpravu, diskusi ke každému bodu zvlášť. 

Návrh na usnesení také u každého bodu zvlášť veřejným hlasováním (aklamací). 

 

4)     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO Podveky ze dne 

3.6.2020. 

 

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. III/2020. 

 

6) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. IV/2020 

 

7) Zastupitelstvo obce Podveky schválilo záměr na odprodej části pozemku č. 

689/26, dle geometrického zaměření . 

Cena pozemku  za m2 je stanovena  60,- Kč a  náklady za  zaměření, vyhotovení 

smlouvy a poplatek za zapsání na Katastrální úřad hradí strana kupující.  

 

8) Zastupitelstvo obce Podveky schválilo záměr na odprodej části pozemku č. 

711/1 a 56 v k.ú. Podveky, dle geometrického zaměření . 

Cena pozemku  za m2 je stanovena  60,- Kč a  náklady za  zaměření, vyhotovení 

smlouvy a poplatek za zapsání na Katastrální úřad hradí strana kupující.  

 

9) Zastupitelstvo obce schválilo nabídku  na pronájem 20 m2 pozemku č. 735 

v k.ú. Podveky za 5,- Kč za m2 a rok .   

 



10) Zastupitelstvo obce neschválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na vedení 

potrubí tlakové kanalizace a skupinového vodovodu s právem přístupu Obce 

Podveky po pozemku č. 107/3 v k.ú. Podveky. 

 

11) Zastupitelstvo obce  schválilo příspěvek od občanů v celkové výši 25.000,- 

Kč na jednu vodovodní přípojku . 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci a 

20.000,- Kč na přípojku od hlavního vodovodního řádu až po šachtu na umístění 

uzávěru a vodoměru.   

 

12) Zastupitelstvo obce odročuje bod o příspěvku na  domovní čistírny vod na 

příští zasedání.   

 

13) Zastupitelstvo bere na vědomí námitku. 

 

14) Zastupitelstvo bere na vědomí petici a odročuje bod na příští zasedání. 

 

15) Zastupitelstvo obce schválilo  návrh č.2 - značení  s předností zprava po 

území obce Podveky za cenovou nabídku 74. 256,- Kč   

 

16) Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh zpracování územního plánu. 

 

                                                                                          

…………………………… ………………………………..  ………………………….. 

Rostislav Vizner  Mgr.Marek Kulhánek  Eva Mottlová 

místostarosta obce Podveky místostarosta obce Podveky  starostka obce Podveky 

 

Toto usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a 

podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR „Genereal Data 

Protection Regulation“. 

 

Na úřední desce Obecního úřadu Podveky a na elektronické desce obecního úřadu Podveky 

http://www.podveky.cz 



 


