Obec Kadolec
Kadolec 61, 594 51 Křižanov
BÚ 249672929/0300
IČO 00599468
tel. 566 543 482, mob. 733 295 307
obec@kadolec.cz, www.kadolec.cz

USNESENÍ
ze zastupitelstva obce Kadolec č.41/2022 ze dne 30.06.2022
ZO schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu – p. Novák Jiří, p. Knoflíček Antonín
Zapisovatele – pí Markéta Komínková
2. Program zasedání
3. Sečení a údržba veřejné zeleně – nabídka vykonávání této práce formou
dohody o provedení práce v částce 150,-Kč/hod.
4. Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na projektovou
dokumentaci výstavby „Kadolec – novostavba vodovodu a kanalizace
lokalita Výpustek“ ve výši 90.000,-Kč
5. Žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí – SUDOP BRNO,
spol. s r.o. – rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov zastupitelé souhlasí bez výtek
6. Odeslání žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – převzetí
části silnice III/3911 na p.č. 1425 v k.ú. Kadolec – část od hlavní silnice
Ořechov – Křižanov až po značku konec obce Kadolec směr Křižanov (u
čp.71) – vlastník obec Kadolec, část od značky konec obce Kadolec po
křižovatku silnic Křižanov – Heřmanov by byl vlastníkem Kraj Vysočina
7. Počet členů zastupitelstva obce Kadolec pro následující volební období
2022-2026 ve výši 7 členů
8. Úhradu poloviny nákladů Vodárenské akciové společnosti, a.s., na opravu
vodovodu v obci Kadolec na p.č. 57/3 v k.ú. Kadolec, tj. ve výši 6.277,Kč vč. DPH, druhou polovinu v částce 6.277,-Kč vč. DPH uhradí
vlastník pozemku
9. Záměr o prodej části pozemku p.č. 1412/5 v k.ú. Kadolec o výměře cca
108m2
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ZO zamítá:
1. Prodej pozemku p.č. 1286/3 v k.ú. Kadolec o výměře 862m2 – bude se
nadále nabízet k prodeji až po zasíťování pozemku
ZO odkládá:
1. Žádost – Komínková Markéta, Kadolec – o odkoupení části pozemku p.č.
1412/5 v k.ú. Kadolec o výměře cca 108m2
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání č.40/2022
Vyvěšeno: 01.07.2022
Sejmuto: 17.07.2022

…………………………
Václav Kobylka, starosta

