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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 16.06.2014
(mimořádná)
Přítomen:

Omluven:

ing. Jiránek František, ing. Mikeš Zdeněk, Najman Jaroslav,
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Pytloun Miroslav,
Mgr. Rolf Tomáš, Šenberk Josef
Kolomazník Lubomír

Host: Melichar Jan

1) Přeložka el. vedení do země – Melichar Jan, Hlavice
V návaznosti na schůzi OZ obce Hlavice ze dne 9.6.2014 bod. 6
vzhledem k novým okolnostem byla dnešního dne opět projednána
přeložka el. vedení pod místní komunikací do země – Melichar Jan
Ze zpracované výkresové dokumentace panem Melicharem a osobního hovoru vyplývá,
že v místě překopu se budou pokládat další inženýrské sítě (voda)
a povrch vozovky projde rekonstrukcí, který pan Melichar bude hradit ze svých nákladů.
Vše bude zanesené v kupní smlouvě, která se nyní zpracovává.
Dnešního dne byla opětovně projednána přeložka el. vedení pod místní komunikací.
Vzhledem k novým okolnostem bylo konstatováno,
že by došlo k nadměrným a zbytečným nákladům při provedení protlakem,
a proto se zvolí vhodnější způsob a to klasickým překopem místní komunikace
v daném místě.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
7 pro
1 proti ing. Josef Pytloun
že vzhledem k nadměrným a zbytečným nákladům při provedení protlakem,
se zvolí vhodnější způsob a to klasickým překopem místní komunikace v daném místě.
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002620/P0 01 – Melichar Jan, Hlavice
Jedná se o umístění součásti distribuční soustavy
(přeložka vrchního vedení NN do kabelového vedení NN)
na dotčené nemovitosti – vlastník Melichar Jan
a za účelem jejího provozování.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
6 pro
2 zdrželi Najman Jaroslav, Mgr. Rolf Tomáš
že souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. EP-12-4002620/P0 01 – Melichar Jan, Hlavice
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Schůze OZ:
Příští veřejná schůze OZ dne 07.07.2014 po. 18:00

V Hlavici dne 16.06.2014
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

................................
Starosta: Miroslav Pytloun

................................
Místostarosta: ing. František Jiránek

