U s n e s e n í č. 20
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 25.4.2013 v suterénu Obecního úřadu.

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program a ověřovatelé zápisu Marii Mandíkovou a Luďka Vavryse

2.
smlouva č. PK 06/2013 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu mezi
Obcí Bánov (dále jen pronajímatel) a Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uherské Hradiště
(nájemce), na základě této Smlouvy pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci za úplatu k
užívání vodohospodářské zařízení za účelem zajištění odvádění a čištění odpadních vod pro obec
Bánov, tzn. za účelem provozování kanalizace a čistírny odpadních vod. Doba nájmu je stanovena
na dobu určitou, počínaje od data pravomocného rozhodnutí o uvedení ČOV a kanalizace do
zkušebního provozu do 31.1.2014. Nájemné činí za ČOV částku 2,00 Kč bez DPH z každého
fakturovaného m3 odpadní vody tekoucí na ČOV v obci Bánov za předchozí kalendářní rok a za
kanalizaci částku 7,00 Kč bez DPH za každý fakturovaný m3 na kanalizaci v majetku pronajímatele
za předchozí kalendářní rok. Náklady na opravy po dobu trvání smlouvy do 50 000,00 Kč bez DPH
ročně hradí nájemce, pokud náklady překročí tuto částku je nájemce oprávněn vyúčtovat tyto
zvýšené náklady nebo jejich část pronajímateli.

3.

rozpočtovné opatření č. 3/2013

1/ Příjmy
231 40 3722 2133
25 000,-Kč /nájmy popelnic/
231 40 2321 2324
26 000,-Kč /vratka SVAK-vodné/
--------------------------------------------------------------------------------------------------0
2/ Výdaje
231 40 6171 5136
19 000,-Kč /zákony on-line/
231 40 3745 5021
32 000,-Kč /dohody lesy – výsadba/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
3/ Financování
231 40 – 8115
870 000,- Kč /zůstatek na účtu/
231 40 2321 6121
870 000,- Kč /ČOV/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

II.

ZO neschvaluje:

1.
žádost o povolení zřízení příjezdové cesty a napojení na místní komunikaci přes obecní
pozemky p.č. 2045/102, 3151/2, 2045/61 v k.ú. Bánov za účelem výstavby rodinného domu na
pozemku p.č. 180 v k.ú. Bánov žadatele Radima Hniličky, Starý Hrozenkov 261.

ZO ukládá žadateli zpracování studie na zřízení příjezdové cesty a chodníku části lokality
(po areál hřiště) a projektové dokumentace pro stavební povolení pro část příjezdové cesty a
chodníku k p.č. 180 v k.ú. Bánov.

.....................................................
Mgr. Zbyněk Král
starosta obce

...........................................................
Ing. Marie Fremlová
místostarosta obce

