Zápis 46. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 29. září 2010
Přítomni: Marečková, Marková, Šikula, Kosinová, Mareček, Petrželka, Sadílek
Omluveni: Musil, Šuterová
Host: Ulbrich
Program:
ad1)
Žádost o směnu pozemků
ad2)
Rozpočtové opatření č. 7
ad3)
Prodej pozemků p. č. 952/39 o výměře 52 m2 a p. č. 952/19 o
výměře 110 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem paní Maršálková
ad4)
Prodej pozemků p. č. 388/4 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem o výměře
974 m2 – manželé Zouharovi
ad5)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících v katastrálním území obce Rozseč nad Kunštátem
ad6)
Návrh na poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Boskovice
ad7)
Záměr prodeje pozemku
ad8)
Diskuze
Zasedání zahájil v 18,00 hod. pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
ad1) Žádost o směnu pozemků
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Ulbricha o směnu pozemků. Na
základě tohoto jednání bylo rozhodnuto, že tato žádost se prozatím
odkládá s tím, že pan Ulbrich podá nový návrh na vzájemné vypořádání.
7 hlasů pro

0 proti

ad2) Rozpočtové opatření č. 7
Účetní obce nás seznámila s rozpočtovým opatřením č. 7 ve výši
985.800,- Kč. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7 ve výši 985.800,- Kč
7 hlasů pro

0 proti

ad3) Prodej pozemků p. č. 952/39 o výměře 52 m2 a p. č. 952/19 o výměře
110 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem – paní Maršálková
ZO schválilo záměr prodeje p. č. 952/39 o výměře 52 m2 a p. č. 952/19 o
výměře 110 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem paní Stanislavě Maršálkové
za cenu 50,- Kč/m2.
7 hlasů pro

0 proti

ad4) Prodej pozemků p. č. 388/4 o výměře 974 m2 v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem – manželé Zouharovi
Manželé Zouharovi od odkoupení pozemku p. č. 388/4 odstoupili na
základě telefonického sdělení starostovi. Starosta jim sdělil, že je třeba
toto sdělení zaslat písemně.
ad5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících v katastrálním území obce Rozseč nad Kunštátem
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících v katastrálním území obce Rozseč nad
Kunštátem
7 hlasů pro

0 proti

ad6) Návrh na poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Boskovice
ZO nesouhlasí z poskytnutím fin. příspěvku pro Nemocnici Boskovice na
ohledání mrtvých nasmlouvaným lékařem.
0 hlasů pro

7 hlasů proti

ad7) ZO projednalo zaměření pozemku pana Straky č. 70 z GB Boskovice.
Dle zaměření bylo zjištěno, že část pozemků, který pan Straka užívá je na
obecních parcelách. Po oficiálním zaměření bude rozhodnuto o případném
prodeji pozemků ve vlastnictví obce.
7 hlasů pro
ad8) Diskuze

0 proti

Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body, body ad1), ad2), ad3),
ad5) a ad7) schválilo, bod ad6) neschválilo.
zapsala: Janoušková

