Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 31.8. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu

33/2020 ZO revokuje usnesení 29/2020
34/2020 ZO schvaluje provedení čerpací zkoušky ve vrtu K - 4 na p.p.č. 963/14
a zpracování odborného posudku k němu
35/2020 ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o provedení čerpacích
zkoušek na vrtu K – 4
36/2020 ZO schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1058/5,
o výměře 504 m2 a pozemku parc. č. 1116/3, o výměře 95 m2, vše v k.ú. Kruh,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 13 z vlastnictví společnosti Alkion
service s.r.o., IČO 28875931, se sídlem č.p. 83, 514 01 Kruh, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.
C 40374, do vlastnictví Obce Kruh za podmínek uvedených ve znění Kupní
smlouvy na nemovitosti, která tvoří přílohu č. 1 zápisu z tohoto zasedání
zastupitelstva, a současně ukládá starostovi Obce Kruh tuto kupní smlouvu
uzavřít a podat příslušný návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
37/2020 ZO schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 1058/5,
o výměře 504 m2 a pozemku parc. č. 1116/3, o výměře 95 m2, vše v k.ú. Kruh,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 13 k zajištění pohledávky
na zaplacení kupní ceny ve výši 769.500,- Kč z Kupní smlouvy na nemovitosti,
která tvoří přílohu č. 1 zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva, ve prospěch
zástavního věřitele Alkion service s.r.o., IČO 28875931, se sídlem č.p. 83,
514 01 Kruh, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod sp.zn. C 40374, za podmínek uvedených
ve znění Zástavní smlouvy k nemovitostem, která tvoří přílohu č. 2 zápisu
z tohoto zasedání zastupitelstva, a současně ukládá starostovi Obce Kruh
tuto zástavní smlouvu uzavřít a podat příslušný návrh na vklad zástavního práva
do katastru nemovitostí.

38/2020 ZO schvaluje zpětný převod vlastnického práva pozemku
parc. č. 1058/5, o výměře 504 m2 a pozemku parc. č. 1116/3, o výměře 95 m2,
vše v k.ú. Kruh, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 13 z vlastnictví
Obce Kruh zpět do vlastnictví společnosti Alkion service s.r.o., IČO 28875931,
se sídlem č.p. 83, 514 01 Kruh, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 40374, za podmínek
uvedených ve znění Kupní smlouvy na zpětnou koupi nemovitosti, která tvoří
přílohu č. 3 zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva, zejména pak s podmínkou
odložené účinnosti takové smlouvy, a současně ukládá starostovi Obce Kruh
tuto smlouvu uzavřít.
39/2020 ZO schvaluje koupi p.p.č. 322 a p.p.č. 324 v k.ú. Kruh
40/2020 ZO pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na p.p.č. 322
a p.p.č. 324 v k.ú. Kruh
41/2020 ZO schvaluje koupi p.p.č. 371 a části p.p.č. 372/1 v k.ú. Kruh
42/2020 ZO pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na p.p.č. 371
a části p.p.č. 372/1 v k.ú. Kruh
43/2020 ZO schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 1208/1, 91/2, 91/3, 1207/1
a 1207/2 v k.ú. Kruh
44/2020 ZO pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje částí p.p.č. 1208/1,
91/2, 91/3, 1207/1 a 1207/2 v k.ú. Kruh
45/2020 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2020 tak, jak bylo předloženo.
Příjmy: 677.250,- Kč, Výdeje: 1.117.000,- Kč, Financování 439.750,- Kč
46/2020 ZO bere na vědomí Řád hřbitova obce Kruh
47/2020 ZO odkládá rozhodnutí o směně části pozemku p.č. 563/51
za p.p.č. 283/1 a 281 na další zasedání
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