Zápis č. 36/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 21.8.2018
Zahájeni: 18.00 hodin
Ukončeni: 19.00 hodin
Přítomni: Kovářova, Krahulík, Vaněčkova, Novák
Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomni čtyři členové, zastupitelstvo je schopno se usnášet
Veškeré hlasováni probíhá veřejně – zdvižením ruky.
Program:
1. Zvoleni ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedáni
3. Plán rozvoje sportu obce Dolní Žďár
4. Koupě pozemku
5. Bezúplatný převod pozemku
6. Různé
a) pojistný přetlakový ventil pro SDH
Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem.
Schválení bodu různé.
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Vaněčkova, Krahulík
Pro : 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
2/ Kontrola zápisu z minulého zasedaní. Bez připomínek.
3/ Plán rozvoje a sportu obce Dolní Žďár
Návrh 1-36/2018: Zastupitelstvo obce schválilo plán rozvoje sportu obce Dolní Žďár. Plán rozvoje
sportu je přílohou č.1 zápisu.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4/ Koupě pozemku
Při zpracování projektové dokumentace na akci „Kanalizace a ČOV Dolní Žďár – Horní Lhota“ vznikl
problém s pozemkem, na kterém má být umístěna ČOV. Pozemek je ve vlastnictví p. Kristiny Nožínové.
Po vyčerpání všech možností, musela obec přistoupit na koupi části pozemku ZE p.č. 305/3 PP v
katastrálním území Horní Lhota u Lásenice, na které má ČOV umístěna. Paní Kristina Nožínová
požaduje za část výše uvedeného pozemku 150 000,- Kč.Zastupitelstvo s touto možností souhlasí,

ikdyž obvyklá prodejní cena pozemku v obci za m2 je 20 Kč. Pokud by obec na podmínky nepřistoupila,
kanalizaci v obci by nebylo možné vybudovat.
Návrh 2-36/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí části pozemku ZE p.č. 305/3 PP v katastrálním
území Horní Lhota u Lásenice, na které má umístěna ČOV, za částku 150 000,- Kč. Smlouva o budoucí
kupní smlouvě je přílohou č.2 zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5/ Bezúplatný převod pozemku
Tento bod zasedání navazuje na bod č.4. Paní Nožinová dále jako kompenzaci za svůj pozemek, viz bod
č.4, trvá na darování pozemku parcela ZE 303/3 PP v katastrálním území Horní Lhota u Lásenice o
výměře 6289 m2 . Účetní cena pozemku parcela ZE 303/3 PP o výměře 6289 m2 je 18867 Kč.
Zastupitelstvo s touto možností souhlasí. Pokud by obec na podmínky nepřistoupila, kanalizaci v obci
by nebylo možné vybudovat. Pozemek parcela ZE 303/3 PP v katastrálním území Horní Lhota u
Lásenice o výměře 6289 m2 bude převeden na syna pani Kristiny Nožínové Vladislava Nožína.
Návrh 3-36/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním pozemku parcela ZE 303/3 PP o výměře
3289 m2 v katastrálním území Horní Lhota u Lásenice. Smlouva o budoucí smlouvě darování
nemovitosti je přílohou č.3 zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Záměr bezúplatného převodu pozemku byl na úřední desce vyvěšen 2.8.2018 a sejmut 20.8.2018.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6/ Různé
a) pojistný přetlakový ventil pro SDH
Návrh 4-36/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením pojistného přetlakového zpětného
ventilu pro družstvo mladých hasičů. Obec zaplatí celou částku 15 463,- Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění.
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapis byl vyhotoven dne: 23.8.2018
Zapisovatel: Novák Petr
Starostka obce:
Ověřovatele:

