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Zaháienízasedání dne22.07.2019 v 16:00 hod.
Přítomni Členovézastupitelstva: Sylvie Litochleb, Libor Sedláček, Miroslav Litochleb ml.,
Tomáš Litochleb, Miroslav Litochleb st., František Závorka
Omluveni
Hosté

:

:

VÝpIS pŘí"l,trÝCH UsNESENí
Usnesení č. 62/19
a)Zastupitelstvo počtenl 6 hlasů schvaluje:
Program zasedání včetně jeho doplnění.
b) Zastupitelstvo počtem 6 lrlasů schvaluje:

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Miroslav Litochleb ml. a Libor Sedláček.

Usnesení č. 63/19
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů souhlasí:
S odkoupím Části pozemku p.č. 25719 o výměře 921m2, p.č.24513 o výměře 105m2
a P.Č.191/14 o výměře 33 m2 za částku 80,-K/ m2. Dále souhlasí se směnou pozemků
P.Č. 307/10,11,12,,13 o výměře 550 m2 a p.č. 303/9,10 o výměře 470 m2 /lesní cesty
směrem ke Kocandě/ ve vlastnictví obce Cikháj s pozemky p.č.26411o výměře 65 m2,,
I91ll3 o výměře 18m2, l89l7 o výměře 29 m2 a část pozemku p.č. 180/3 o výměře 908
m2 ve vlastnictví p. Kinského. Náklady za lyměření pozemků a provedenou směnu b_v
se hradili s poloviČníčásti. Dále souhlasí se zveřejněním záměru č.112019 ke směně
pozemku v k.ú. Cikháj mezi obcí Cikháj a p.VI. Koláčkem.
Usnesení č. 64/I9
Zastupitelstvo počtem 6 hiasů souhlasí:
S vYjádřením k *bjízdně trase v rámci akce: ,,Rekonstrukce mostu: IIl354 Milovv
most ev.č. 354-011'o.

-

{Isnesení č. 65/19

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů souhlasí:
Se zakoupením licence na Rezervačníkalendář online na internetu z důvodu lepších
sluŽeb a orientace pro zájemce ubytování v obci Cikháj v celkové částce do 4000,- Kč.
Usnesení č. 66/19
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů souhlasí:
S uzavřením nové Dohody o provedení práce - úklidovépráce u autobusové čekárny
s p. Litochlebovou Janou od 1.8.2019 a odměna bude vyplácena ve \"ýši 500,- Kč/měsičně.

IJsnesení č. 67/1 9
Zastupitelstvo počtern 6 hlasů souhlasí:
S přeinstalací PC p. Bukáčkové z Windorr.s 8 na Windows 10 do výše částky 2000,_ Kč.

zo

bere na vědomí:

zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání a plnění přijafých usnesení
zápis z kontrolního výboru obce Cikháj ze dne 1.7.2019
informaci ohledně opravy vodojemu

Zapsala:

Syh,ie Litochieb

Ověřil/a:

Miroslav Litochleb

Libor sedláček

Starostka: Sylvie
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