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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 27.09.2012

Přítomni:

ing. Dvořák Josef
Málková Jana
Bandasová Ludmila
Kredvík Pavel
Havlíková Anna
Šlesinger Miroslav
Neděla Jaroslav

Program jednání obecního zastupitelstva

1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Kontrola usnesení

3)

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti č,52/12/HSYM-BP

4)

Schválení prodeje pozemků parc.č, 261 a 95
v k.ú, Mikuleč

5)

Schválení Avíza Č, 31

6)

Schválení Avíza Č, 44

7)

Diskuse

Zahájení zasedání: v 17: 00 hodin
Ukončení zasedání: v 18:45 hodin
Před zahájením jednání starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 7) Prodej pozemku p.č. 246/19 v kú. Mikuleč
Bod 8)

Schválení cenové nabídky na přeložku vodovodu

Bod 9)

Projednání příspěvku Městské knihovně ve Svitavách

Bod 10) Schválení žádosti o bezúplatném převodu pozemku parc.č.
2104/1,2104/4,2104/5,2104/10,2104/14,2104/16,2104/18,
2104/21 a 2104/22 v k.ú. Mikuleč
Bod 11) Diskuze

1)

Určení ověřovatel O
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli zápisu
pí. J. Málkovou a pí. L. Bandasovou
Hlasování: pro - 7, proti - O, zdržel se - O

2)

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo provedlo kontrolu usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Mikuleč konaného dne 16.5.2012.

3)

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti č.52j12jHSVM-BP
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitosti č.52/12/HSYM-BP.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

4)

Schválení prodeje pozemků parc.č. 261 a 95
v k.ú. Mikuleč
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost p. Roberta Kabáta
na nákup pozemku parc.č. 261 a 95 v k.ú Mikuleč. Zastupitelstvo o
prodejem souhlasí. Bude zpracován geometrický plán. Na jeho
základě bude stanovena cena za uvedené pozemky, kterou projedná
zastupitelstvo na svém příštím zasedání. GP bude zpracován pro
zachování požadovaných rozměru veřejných prostor.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

5)

Schválení Avíza č. 31
Zastupitelstvo obce schvaluje Avízo Č. 31.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

6)

Schválení Avíza č. 44
Zastupitelstvo obce schvaluje Avízo Č. 44
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

7)

Prodej pozemku p.č, 246/19 v kú. Mikuleč
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost na odkup
pozemku parc.č. 246/19 v k.ú. Mikuleč. Jedná se o část zahrady
v užívání p. J. Šlesingera. Náklady spojené s prodejem pozemku zradí
kupující. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí za celkovou cenu
15.000,-- Kč.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

8)

Schválení cenové nabídky na přeložku vodovodu
Starosta seznámil zastupitele s dodanou cenovou nabídkou na
zhotovení přeložky vody na pozemcích určených pro novou výstavbu
včetně přípojek - jedná se o 420 m. VHOS cena 153.930,-- Kč bez
DPH za položení potrubí, připojkv, zaměření a tlakovou zkoušku; SUS
cena 234.450,-- Kč bez DPH na zemní práce.
Přeložka vodovodu bude zhotovena po vydání stavebního povolení.
Zastupitelstvo s těmito nabídkami souhlasí a schvaluje je.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

9)

Projednání příspěvku Městské knihovně ve Svitavách
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Městské knihovny ve Svitavách
na příspěvky obcí k zajištění regionálních funkcí v obci. Schvaluje
příspěvek ve výši 2,-- Kč na obyvatele.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

10) Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti o
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2104/1, 2104/4, 2104/5,
2104/10, 2104/14, 2104/16, 2104/18, 2104/21 a 2104/22 v k.ú.
Mikuleč.

Hlasování:

pro-7, proti-O, zdržel se-O

11) Diskuze

Starosta seznámil zastupitele s průběhem revizí komínu a elektro na
budovách, které vlastní obec.
P. Macháček vznesl dotaz na val a komunikaci, které jsou u pozemku
určených k nové výstavbě - voda z polí je stažena k pozemkům,
které vlastní. U komunikace budou v problematickém místě umístěny
obrubníky. Dále se informoval, zda obec zajistí divadelní vystoupení
pro děti. V letošním roce jej obec již nebude zajišťovat.
Dále starosta informovalo stavu řešení územního plánu.
Místostarostka obce prezentovala dotaz občana na možnost zajištění
plavání v bazénu ve Svitavách. Obec zajišťovat plavání nebude.
Opětovně bylo upozorněno na odklizení vraků aut u p. Bačovského
Františka st. z přístupové cesty. S panem Bačovským toto projedná
starosta obce.
Dále bylo upozorněno na neseká ní trávy na soukromých pozemcích.
Ze zákona je občan povinen své pozemky min.2x ročně posekat.
Kontrolní komise provede kontrolu po obci a na příštím zasedání
zastupitelstva obce předloží zastupttelůrn seznam neudržovaných
pozemku.

starosta obce: ing. Josef Dvořák

Ověřil: Málková Jana

1---/

Bandasová Ludmila

Vyvěšeno dne: 4.10.2012
Sejmuto dne:

