USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva obce Honezovice
konaného dne 1. června 2020
Zastupitelstvo obce:
Č. 138 - schvaluje program jednání
Č. 139 – volí návrhovou komisi se složení: předseda Líbenková, člen Šmidingr
Č. 140 - schvaluje kontrolu usnesení
Č. 141 - bere na vědomí zprávu z mezidobí
Č. 142 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obec Honezovice za rok 2019
Č. 143 - schvaluje na základě projednaného závěrečného účtu celoroční hospodaření obce za rok 2019,
a to bez výhrad
Č. 144 - schvaluje účetní závěrku k 31.12.2019, která je nedílnou součástí závěrečného účtu a převod
výsledu hospodaření na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
Č. 145 - schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání územního samosprávného celku Obce
Honezovice za rok 2020 s ing. Davidem Vičarem a pověřuje starostku jejím podpisem
Č 146 - bere na vědomí usnesení č. 6 kontrolního výboru
Č. 147 - bere na vědomí usnesení č. 6 finančního výboru
Č. 148 - schvaluje, že se Obec Honezovice v rámci vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví zapsaného
na LV č. 297 v k.ú. Honezovice tímto vzdává výměry
zapsané na LV č. 297 ve prospěch Ing. Marka Fronka (oprávněný subjekt z LV č. 297). Vypořádáním
tohoto duplicitního zápisu dojde
k vyřešení duplicity a vymazání této duplicity po ukončení a zapsání komplexních pozemkových
úprav do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu Dohody o
vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 297 v k.ú. Honezovice a současně bere na vědomí,
že bude Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň vypracováno rozhodnutí k této duplicitě.
Č. 149 - schvaluje návrh změny katastrální hranice mezi k.ú. Honezovice a k.ú. Lisov a to dle přílohy
č. 1 a pověřuje starostku obce k podepsání Dohody o změně katastrální hranice mezi k.ú. Honezovice
a k.ú. Lisov, která bude doložena do spisového řízení komplexních pozemkových úprav k zápisu
změny katastrální hranice do katastru nemovitostí.
Č. 150 - Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a to na akci
„Honezovice, PJ, parc. č. 817/1-kNN“ a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016430 Honezovice, PJ, parc. č. 817/1-kNN
Č. 151 - schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Radbuza, z.s. na programové
období 2021 – 2027
Č. 152 - schvaluje podání žádosti o povolení stavby základny pro SDH na stavební úřad
Č. 153 - zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného 250,- Kč na osobu a rok
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