Zápis č. 37/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 2.10.2018
Zahájení: 18.00 hodin
Ukončení: 19.00 hodin
Přítomni: Kovářová, Krahulik, Vaněčková, Blažková, Novák
Ze šestičlenného zastupitelstva přítomno pět členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.
Program:
1. Zvolení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Směna pozemků
4. Kontejner na velkoobjemový odpad, sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
5. Smlouva o koupi pozemku – změna smlouvy schválené zastupitelstvem 21.8.2018
6. Obnova veřejného osvětlení v Horní Lhotě
7. Různé
a) Zpráva Kontrolního a Finančního výboru obce
b) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
c) Rozpočtová změna č.6
d) Žádost o koupi pozemku
Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem.
Schválení bodu různé.
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Vaněčkova, Blažková
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2/ Kontrola zápisu z minulého zasedání. Bez připomínek.
3/ Směna pozemků
Návrh usnesení 1-37/2018 : Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou části pozemku p.č. 323/5
manželů Cachových, části pozemku p.č. 407/1 obce Dolní Žďár a části pozemku p.č. 329/2 paní
Břehovské Moniky. Trojsměna bude upřesněna geometrickým plánem, který bude hrazen z
prostředků obce Dolní Žďár. Záměr směny pozemků byl na úřední desce vyvěšen 14.9.2018 a sejmut
1.10.2018.
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4/ Kontejner na velkoobjemový odpad, sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v Dolním Žďáru na obvyklém místě 15.10.2018.
Vyvezen bude po naplnění.

Sběr nebezpečného a elektroodpadu bude probíhat uložením k hasičárně v Horní Lhotě ve dnech
19.10 -21.10.2018
5/ Smlouva o prodeji pozemku – změna smlouvy schválené zastupitelstvem 21.8.2018
Návrh usnesení 2-37/2018 : Smlouva o koupi části pozemku 305/3 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice
schválená dne 21.8.2018 se ruší v plném rozsahu.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu novou, kde je jako prodávající uveden nový majitel pozemku Nožín
Vladislav. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6/ Obnova veřejného osvětlení v Horní Lhotě
Návrh usnesení 3-37/2018 : Zastupitelstvo obce souhlasí s novým návrhem obnovy veřejného
osvětlení v Horní Lhotě. Viz. Příloha
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7/ Zpráva Kontrolního a Finančního výboru obce
a) Starostka obce předložila zastupitelstvu obce zápisy Kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy Finančního a Kontrolního výboru
b)Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
Návrh usnesení 4-37/2018 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 1030045328/004 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

c/ Rozpočtová změna č.6
Starostka obce dala na vědomí zastupitelstvu obce návrh rozpočtové změny č.6
d/ Žádost o koupi pozemku
Návrh usnesení 5-37/2018 : Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku
č.270/1 v katastrálním území Horní Lhota u Lásenice. Výměra pozemku bude určena geometrickým
plánem.
Pro : 5

Proti: 0

Zapis byl vyhotoven dne: 9.10.2018
Zapisovatel: Novák Petr
Starostka obce:
Ověřovatele:

Zdrželi se: 0

