U SN E SE N Í
z 47. jednání rady obce Chotěbuz
ze dne 19. 10. 2005
__________________________________________________________________________________

RO č.1/47/2005 Rada obce doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce tyto změny
v územním plánu obce Chotěbuz :
a) rezervy na výstavbu RD v ÚPD převést na výstavbu RD
a) změna regulativů z důvodu přestavby bývalé ZŠ na varianty DPS,
bytovou výstavbu, občanskou vybavenost
b) úprava trasy plánované místní komunikace na p.č. 658 k.ú. Chotěbuz
c) změnit funkční využití plochy p.č. 658/1 k.ú. Chotěbuz z rezervy pro
výstavbu RD, na výstavbu RD
d) zapracovat do ÚPD umístění čističek odpadních vod, dle zpracované
studie
e) zrušit funkční využití plochy na p.č. 505, 509 a 510 k.ú. Zpupná Lhota
f) změnit funkční využití části plochy na p.č. 502 ( před budovou obecního
úřadu) k.ú. Zpupná Lhota na veřejnou zeleň
RO č.2/47/2005 Rada obce schvaluje nátěr sloupů VO v místní části Podobora, správci VO,
dle navrhovaného technologického postupu.
RO č.3/47/2005 Rada obce schvaluje opravy místních komunikací dle projednané cenové
nabídky.
RO č.4/47/2005 Rada obce schvaluje firmu Miroslav Michejda a firmu Wráblová
na provádění zimní údržby v období 2005/2006 a pověřuje místostarostu
obce podpisem smluv a upřesnění tras zimní údržby.
RO č.5/47/2005 Rada obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 3 000,- Kč z MSK
pro jednotky SDH Chotěbuz
RO č.6/47/2005 Rada obce schvaluje v souladu se zněním §10 Nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy v Chotěbuzi Mgr. Jiřině
Rechtoríkové v navrhované výši.
RO č.7/47/2005 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na 1. etapu
Rekonstrukce elektroinstalace v obytném domě č.p.269 a 270 s firmou
Molnár.

RO č.8/47/2005 Rada obce schvaluje zadání prací s odstraněním naplavenin po povodních
v korytě Mlýnky, firmě Raszka Rudolf.
RO č.9/47/2005 Rada obce schvaluje opravy okapů na budově obecného úřadu
a bytového domu č.p.269 a 270 v nezbytném rozsahu.

ROč.10/47/2005 Rada obce pověřuje místostarostu obce k zajištění odborného ořezu popř.
odstranění nemocných topolů v areálu SKS Chotěbuz.
ROč.11/47/2005 Rada obce pověřuje starostu obce k odsouhlasení méněprací a víceprací
na rekonstrukci ATS Chotěbuz dle návrhu zhotovitele vedoucí ke snížení
celkové ceny rekonstrukce.

----------------------------Ing. Martin PINKAS
starosta obce Chotěbuz

----------------------------JUDr. Jan FIEDOR
místostarosta obce
Chotěbuz

RADA OBCE CHOTĚBUZ
svým usnesením č. 5/19/2003 ze dne 10. 12. 2003

schvaluje

záměr pronájmu pozemku p.č. 663/1, k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz
o výměře 390 m 2 .

