
Zápis 
o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Milešín 

.konaného dne 26. 4. 2019 v budově Obecního úřadu 

Starostka zahájila . mimořádné zasedání ZO v 17.00 hodin a všechny přítomné 

přivítala . 

Bod č. 1 

Starostka konstatovala, že mimořádné zasedání bylo řádně svoláno v souladu s§ 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. a dále sdělila , že je přítomno 5 členů zastupitelstva, 
které je tedy usnášení schopné. 

Přítomno : 5 členů ZO 

Starostka přednesla návrh programu mimořádného zasedání, který byl členy ZO 
schválen . 

Usneseníč. 1 

ZO s ch v a I u je následující program zasedání ZO: 

1. Přivítání, schválení programu zasedání 
2. Záměr obce o prodeji části pozemku ve svém vlastnictví 
3. Smlouva o věcném břemeni 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 2 

Na základě žádosti o odkoupení pozemku obec zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve zněn í pozdějších 
předpisů záměr prodat část pozemku č. parc. 889/5 ve svém vlastnictví. Tento záměr 
bude po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce. 

Usneseníč.2 

ZO s ch v a I u j e záměr prodat část pozemku č. parc. 889/5 ve vlastnictví obce. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 



Bod č. 3 

Paní Petra Ji ' požádala obec o uzavření smlouvy o věcném břemeni 
z důvodu vybudování přípojky vodovodu ke svému majetku. ZO této žádosti vyhovuje 
a bezplatně zřizuje k uvedenému účelu věcné břemeno . 

Usneseníč.3 

ZO s ch v a I u j e zřízení věcného břemene k vybudování vodovodní přípojky 
k majetku p. J. ?. · · -.. ..!: 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila mimořádné zasedání ZO 
v 17.30 hodin. 

V Milešíně dne 26. 4. 2019 

Starostka Zapisovatelka Ověřovatelé zápisu 
I rp-
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