Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 26. dubna 2012
Přítomni: Šikula, Sadílek, Marková, Mareček, Prudký, Ostrý, Musil,
Petrželková
Omluveni: Kalas
Program: Zahájení
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 2
Inženýrské sítě Písečná
Žádost o pronájem pozemku
Prodej pozemku p. č. 49/6 o výměře 39m2 a části pozemku p. č. 339/1 o
výměře 45m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem
5. Prodej části pozemku p. č. 955 o výměře 60 m2 (cca) v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem
6. Prodej pozemku p. č. 388/5 o výměře 944 m2 v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem
7. Žádost o odkoupení pozemku u č. p. 71
8. Zabezpečení školního nábytku ZŠ
9. Návrh smlouvy – LETIDA s.r.o.
10.Pozvánka žehnání hasičského vozidla Kunštát
11.Žádost o příspěvek na letní tábor
Zasedání zahájil v 18:30 pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
ad1) Rozpočtové opatření č. 2
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve výši 10.000,- Kč na straně
příjmů i výdajů.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Inženýrské sítě Písečná
Starosta obce seznámil ZO s průběhem výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Písečná

ad3) Žádost o pronájem pozemku
ZO obce zamítlo žádost o pronájem pozemku
8 hlasů zamítlo

0 hlasů proti

ad4) Prodej pozemku p. č. 49/6 o výměře 39 m2 a části pozemku p. č. 339/1
o výměře cca 45 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem
ZO schválilo prodej pozemku p. č. 49/6 o výměře 39 m2 a části pozemku
p. č. 339/1 o výměře cca 45 m2 (p. č. 339/9 o výměře 42 m2) panu
Ladislavu Halasovi č. 141 za částku 50,- Kč/m2.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad5) Prodej části pozemku p. č. 955
ZO schválilo prodej pozemku 955/2 o výměře 116 m2 a parcely č. 955/3 o
výměře 23m2, které byly odděleny od pozemku p. č. 955, paní Evě
Petrželkové za cenu 50,- Kč/m2.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad6) Prodej pozemku p. č. 388/5 o výměře 944 m2 v k. ú. Rozseč nad
Kunštátem
ZO schválilo prodej pozemku p. č. 388/5 o výměře 944 m2 panu Martinu
Kytnerovi a paní Lucii Kytnerové za cenu 150,- Kč/m2.
8 hlasů pro

0 hlas proti

ad7) Žádost o odkoupení pozemku u č. p. 71
Pan Sadílek s panem Marečkem seznámili ZO s jednáním ohledně
pozemku u č. p. 71
ad8) Zabezpečení školního nábytku ZŠ
ZO schválilo zabezpečení školního nábytku pro ZŠ ve spolupráci se
svazkem K-L s dotací EU.
8 hlasů pro

0 hlas proti

ad9) Návrh smlouvy – LETIDA s.r.o.
ZO neschválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou LETIDA s.r.o.
8 hlasů pro

0 hlas proti

ad10)Pozvánka žehnání hasičského vozidla Kunštát
Starosta obce seznámil s pozvánkou žehnání hasičského vozidla města
Kunštát
ad11)Žádost o příspěvek na letní tábor
ZO schválilo příspěvek na letní tábor ve výši 4000,- Kč.
8 hlasů pro

0 hlas proti

Diskuze:
Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body. Body 1), 2), 3), 4), 5), 6),
8), 9 a 11) schválilo.
zapsala: Petrželková

