
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 20 dne 4. 9. 2018 

Přítomno:  13 členů, omluveni: Martin Ptáček, Vlastimil Rosecký  

 PROGRAM: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu. 

3. Určení zapisovatele. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. Rozpočtová změna č. 5/2018.  
6. Posouzení žádostí o odkup a směnu obecních pozemků.  
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: MN-14330049263/001. 
8. Diskuse. 

9. Závěr. 

ZÁPIS: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu         pro 13, proti 0, zdržel se 0 

3. Určen zapisovatel – Stanislav Šípek 

4. Ověřovatelé zápisu – Vlastimil Františ, Roman Grodl     pro 13, proti 0, zdržel se 0 

5. ZO odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 5/2018 dle předloženého návrhu. 

pro 13, proti 0, zdržel se 0 

6. ZO posoudilo žádosti o odkup a směnu obecních požadavků a rozhodlo: 

a) Ve věci žádosti manželů Lankašových o odkup pozemku p.č. 236 v k.ú. Najdek na Moravě, ZO žádosti 

nevyhovělo.         pro 2, proti 8, zdržel se 3

   

b) Ve věci záměru Obce o směnu pozemků s panem Vítězslavem Josífkem dle geometrického plánu            

č. 866-89/2016 bylo rozhodnuto směnu realizovat. Díky drobnému rozdílu ve výměře pozemků ZO 

rozhodlo o vypořádání způsobem nákup/prodej. Cena za 1m2 byla stanovena ve výši 50Kč.   

             

          pro13 , proti 0, zdržel se 0  

         

7. ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: MN-14330049263/001.   

          pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Diskuse 

- Starosta informoval o průběhu výstavby Spolkového domu. 

- Diskuse k chystané oslavě 100let založení Československé republiky.  Předběžně stanoven termín na pátek 

26. 10. 2018. 

- Dotaz k možnosti provedení plošné deratizace. Obec zajistí smlouvu s deratizační firmou a vyhlásí plošnou 

deratizaci, pokud možno ještě před zimou.  

- Dotaz ohledně výkyvů tlaku vody v části obce Leskovice. Starosta projedná možné příčiny a následná 

opatření s VAS.   

- K dotazu ohledně plánované výstavby obecní kanalizace: 

Odpověděl starosta: v nejbližší době se ve výběrovém řízení vybere dodavatel. Pokud se získá dotace, zahájí 

se výstavba v roce 2019. Vše záleží na dotaci. 

 

  

9. Závěr 



  

 

 

 

     

Ověřovatelé zápisu: 

 

       

…………………………………………………..                                                                              ………………………………………………… 

               Vlastimil Františ        Roman Grodl 

      

 

 ……………………………………………………                                                                              ……………………………………………….. 

starosta              místostarosta 


