Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny č. 4/2021,
konaného dne 28. 4. 2021
_________________________________________________________________________________________________________________

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje

030/04/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

040/04/2021 nákup 80 ks lip od firmy MLX s.r.o.
050/04/2021 zpracování a dodání 10 ks informačních tabulí od firmy Na svahu
070/04/2021 prodej pozemku p. č. 777, k. ú. Homole u Panny, o výměře 1 686 m2 za
podmínek uvedených ve vyvěšeném záměru p. Bc. Janu Novotnému
080/04/2021 finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. ve výši 3 000 Kč
090/04/2021 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4020413/001
100/04/2021 poskytnutí půjčky ve výši 50 000 Kč z FRB p. Danielu Tauschemu po úplném
doplacení předešlé půjčky
110/04/2021 financování koupě nemovitostí p.p.č. 74,75/1 a 79, jehož součástí je stavba čp.
34, k. ú. Homole u Panny, formou úvěru
111/04/2021 uzavření smlouvy o úvěru reg. č. 99028748304 od Komerční banky na
financování odkupu nemovitostí p.p.č. 74,75/1 a 79, jehož součástí je stavba
čp. 34,k. ú. Homole u Panny
120/04/2021 uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci – p.p.č 74,75/1 a 79, jehož
součástí je stavba čp. 34,k. ú. Homole u Panny
130/04/2021 uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany s obcí
Velké Březno, zastoupenou starostou Karlem Jungbauerem

II.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí

060/04/2021 nesouhlasí s předloženým návrhem ÚP, u kterého zpracovatel
nedodržel některé závěry vzešlé při veřejném projednání konaného
dne 20. 11. 2019

III.

Zastupitelstvo obce souhlasí

061/04/2021 s vrácením předloženého návrhu ÚP zpracovateli podle § 54 odst. 3 stav. zák.,
se svými pokyny k úpravě pro nové veřejné projednání obdobně podle §52
odst. 2 a 3 stavebního zákona
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Ilona Oplištilová v. r.

Dagmar Mužíková v. r.

místostarostka

starostka

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2021
Sejmuto dne: 19. 5. 2021

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 04/2021 je k nahlédnutí na Obecním úřadě a navíc je
zveřejněn na webových stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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