Zápis č. 11/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 29.9.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:30 hodin
Mgr. J. Blažková, Bc. J. Novák
E. Kovářová, , ing. J. Krahulík, Mgr. J. Blažková,
Bc. J. Novák, L. Hovorka
P. Novák, ing. L. Hadrava

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Prodej pozemku – ing. Zajíc
4. Zápisy kontrolního a finančního výboru
5. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 5. Různé doplněn takto:
a) Prodej pozemku – K. Picka
b) Rozpočtová změna č.7
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 5
-

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. J. Novák a Mgr. J. Blažková.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bod č.3 pokračuje dnešním bodem č.4
Bod č.6 pokračuje dnešním bodem č.3
Bod č.7c) pokračuje dnešním bodem 5a)

3. Žádost o prodej pozemku 154/3 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice – ing. Zajíc
Tento bod navazuje na bod č.6 zasedání ZO dne 25.8.2015.
Zastupitelé byli seznámeni se znaleckým posudkem a následně projednali žádost ing.
Zajíce o prodej pozemku. Zastupitelstvo diskutovalo o variantách prodeje a pronájmu
a shodlo se na možnosti prodeje.
Návrh usnesení 1-11/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku
154/3 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice za cenu 60,- Kč za jeden metr čtverečný.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce vyvěšením záměru prodeje na úřední desce.
4. Zápisy kontrolního a finančního výboru
Tento bod navazuje na bod č.3 zasedání ZO dne 25.8.2015
Starostka obce podala zastupitelům vysvětlení k nedostatkům uvedeným v zápisech
jednotlivých výborů.
 Dodatek nájemní smlouvy se společností Agro-B s.r.o. – ze zákona nemusí být
schválen ZO
 Smlouva o svozu a likvidaci bioodpadu se řídí směrnicí o veřejných zakázkách
a její podpis je v pravomoci starostky bez projednání ZO
 Předsedové výborů musí před zahájením kontroly sdělit kompetentním
osobám (starostka, účetní), které doklady mají být ke kontrole předloženy
5. a) Žádost o prodej části pozemku 2440 v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice – K. Picka
Tento bod navazuje na bod č.7c) zasedání ZO dne 25.8.2015.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Karla Picky o koupi části pozemku 2440
v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice dle přiloženého nákresu.
Návrh usnesení č. 2-11/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části
pozemku oddělením z parcely 2440 v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice dle nákresu
žadatele za cenu 20,- Kč za jeden metr čtverečný.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce vyvěšením záměru prodeje na úřední desce.
b) Rozpočtová změna č.7
Zastupitelstvu byla starostkou obce předložena rozpočtová změna č.7.
ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č.7.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.9.2015
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

