OBEC ČERNĚVES
Černěves 42, 413 01 Roudnice n.L., Tel.: 416 849 333

USNESENÍ č. 2/2022
Z 2. zasedání zastupitelstva obce Černěves v roce 2022, konaného dne 21.2.2022 od 19:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Černěvsi.
Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:
1.

Schvaluje jako zapisovatele Nikolu Vodochodskou. Jako ověřovatele zápisu Naděždu Vrábelovou a
Martina Husáka. Bez výhrad.
2. Schvaluje program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce v předneseném znění. Bez výhrad.
3. Schvaluje plnění rozpočtu a hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2021. Bez výhrad.
4. Bere na vědomí rozpočtové změny č. 11 schválené starostkou obce a rozpočtové změny č. 1 schválené
zastupitelstvem obce dle přílohy. Bez výhrad.
5. Schvaluje OZV č. 1/2022, kterou se mění OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Bez výhrad.
6. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-4021688, LT-Černěves, ppč. 402/12 a 402/20 kabel NN a pojistková skříň. Bez výhrad.
7. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-124012948, LT-Černěves, ppč. 703, 9/1, 647/2 kabel NN. Bez výhrad.
8. Projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2021 s přílohami. Bez výhrad.
9. Projednalo a schvaluje zpracování Územní studie dle výkresu s rozsahem území. Bez výhrad.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a
k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách“ – Snížení energetické náročnosti KD Černěves, číslo
výzvy NPŽP-NPO 12/2021-NPŽP 8.1. Bez výhrad.

Ukládá a pověřuje starostku:
-

Provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením OZV č. 1/2022
Žádostí o pořízení územní studie a Žádostí o zpracování zadání
Podání žádosti o dotaci: Snížení energetické náročnosti KD Černěves

V Černěvsi, dne 2.3.2022
Zapsala: Nikola Vodochodská:

_____________________________________

Ověřovatelé zápisu: Naděžda Vrábelová: _____________________________
Martin Husák: __________________________________
Starostka obce: Jitka Dyrynková: _____________________________________
Místostarosta obce: Tomáš Pilný: _____________________________________

