OPIS usnesení, místo osobních údajů znaky XY.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2014 v Černíkově
Usnesení č. 53/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmě Faber Building Service, IČO: 28516303, se sídlem
Lochotínská 1217/43, 301 00 Plzeň, zastoupenou p. Jaroslavem Wolfem, pronájem koupaliště
Úžlebec včetně zařízení na dobu 5 let, do konce letní sezóny roku 2018, za cenu nájmu dle
předložené nabídky.
Usnesení č. 54/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, parc. Číslo 408/7 v k.ú. Černíkov, p. XY,
bytem XY, za cenu, za kterou obec pronajímá zemědělské pozemky, na dobu nerčitou, od 1.
5. 2014.
Usnesení č. 55/2014:
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením pronájmu pozemku dohodou, nájemce p. XY, XY,
ke dni 30. 4. 2014.

Usnesení č. 56/2014:
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby po dokončení rekonstrukce bytu v nemovitosti Černíkov čp.
19, byl tento byt pronajat p. XY, bytem XY.
Usnesení č. 56/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o ukončení nájmu pozemků, které užívá p. XY,
bytem XY, dle smlouvy o nájmu pozemků č. 1/99.
Usnesení č. 57/2014:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem parcely č. -88/2 v k.ú. Slavíkovice, za cenu 35,-Kč/m2, p. XY, bytem XY s tím, že náklady spojené s prodejem, uhradí p. XY.
Usnesení č. 58/2014:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na parcelách č. 45/1 a 1645/3, obě
v k.ú. Černíkov, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, dle předložené smlouvy číslo IV-120006425/1 ze dne 21.3.2014.

Usnesení č. 59/2014:

Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa na
hřbitově ve Slavíkovicích.
Usnesení č. 60/2014:
Zastupitelstvo obce potvrzuje obsah usnesení č. 51/2014, na kterém byla schválena částka ve
výši 7,3 mil. Kč a navyšuje tuto částku pro průběžné financování projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Černíkov“ o částku 4,8 mil. Kč na celkovou částku 12,1 mil. Kč.

Zapsala: Jana Sedláčková
Ověřovatelé:
Ing. Jan Pernikl

Starosta obce:
Jaroslav Šlachta

Miroslav Sušický

Místostarosta obce:
Jan Hladík

