Zápis č. 11 ZO ze dne 14. 9. 2016

Zápis č. 11
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 14. 9. 2016
Přítomno: 14 členů ZO
Omluveno: 1 člen ZO (Mgr. Jaroslav Král)
Pozdní příchod 2 členové ZO (Mgr. Jindřich Špinar, Ing. Petr Kornatovský)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva o práci finančního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej pozemku KN č. 6 k. ú. Zlatá Koruna o výměře 638 m2
3.2. Majetkové narovnání mezi č.p.30 a č.p.59 v Rájově
4. Diskuse a závěr

1. Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 starosta obce, dále konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, takže je jednání usnášení schopné. Dále
proběhlo doplnění a schválení programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Miroslav Hofman

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

Návrhová komise:
předseda František Daněk, členka Zuzana Sojková a člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.

Zapisovatelem: Jiří Valvoda
Dále starosta upozornil přítomné, že zápis z minulého jednání ZO byl řádně ověřen,
nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 22. 6. 2016

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 22. 6. 2016 do dnešního jednání ZO.
V 18.16 hod přichází s omluvou za pozdní příchod zastupitel Mgr. Jindřich Špinar
V 18.20 hod přichází s omluvou za pozdní příchod zastupitel Ing.Petr Kornatovský
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Usnesení ZO č.11/2016-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 22. 6.
2016 do 14. 9. 2016 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.5/2016 a
č.6/2016

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.2. Zpráva o práci rady obce
Předseda finančního výboru ing. Petr Gallistl přednesl zprávu o práci finančního výboru,
dle zápisu ze dne 11.9.2016

Usnesení ZO č.11/2016-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci finančního výboru,
dle zápisu ze dne 11.9.2016

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej pozemku KN č. 6 k. ú. Zlatá Koruna o
výměře 638 m2
Na základě předložené žádosti manželů Jirkových, Zlatá Koruna č.p.50 o odprodej
obecního pozemku a na základě zveřejněného schváleného záměru tohoto prodeje
projednalo zastupitelstvo obce prodej pozemku KN č.6 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
638m2.

Usnesení ZO č.11/2016-3
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku KN č.6 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
638m2 za cenu 20Kč/m2 manželům Jirkovým, Zlatá Koruna č.p.50 a pověřuje starostu
obce k podpisu této kupní smlouvy.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.2. Majetkové narovnání mezi č.p.30 a č.p.59 v Rájově
Zastupitelstvo obce projednalo řešení majetkoprávního sporu mezi Ivanou Homolkovou
vlastníkem Rájov č.p.30 a obcí vlastníkem Rájov č.p.59
- Deklarace společného záměru
- Dohoda o narovnání a kupní smlouva
- Znalecký posudek č.113/6292/2016 o ceně narovnání včetně odkoupení části
č.p.30 (kuchyně) a části přilehlého pozemku KN č.25/1 v k.ú.Rájov
- Geometrický plán pro oddělení části pozemku KN č.25/1

Usnesení ZO č.11/2016-4
Zastupitelstvo obce schvaluje postup majetkového narovnání, dle deklarace společného
záměru a dohody o narovnání a kupní smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu
deklarace společného záměru. Dále schvaluje kupní cenu, dle vypracovaného znaleckého
posudku č.113/6292/2016 ve výši 71.880,-Kč, která bude zaplacena Ivaně Homolkové
jakožto vlastníkovi nemovitosti Rájov č.p.30 do 31.12.2016.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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5. Diskuse a závěr
Diskuse
Dis.Jan Bouček – dotaz a návrh na zřízení parkovacích míst na návsi v Rájově při
pokračujících úpravách.
Mgr. Jindřich Špinar – informace o počtu parkovacích míst, dle schváleného projektu.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a za práci všem zúčastněným.
Jednání bylo ukončeno v 19.35 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

..……………………..
Milan Štindl
starosta obce

…………………………..
Ing. Radek Pomije
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………………………………..
Miroslav Hofman

