USNESENÍ
z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
KONANÉHO DNE 14.6.2011
USN.Č.5/39 - 5/45

Zastupitelstvo obce
5/39
schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu Ing. Danu Grosserovou a paní Hana Sochorovou.
Zastupitelstvo obce
5/40
schvaluje:
1. Žádost p. ing. Václava Rychtáře o odstranění blokace prodeje pozemků dle
přiloženého návrhu dodatku smlouvy ze dne 5.2.2010 s podmínkou předložení
platného územního rozhodnutí pro stavbu 11 RD ve Stěbořicích.
Zastupitelstvo obce
5/41
bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání OZ a rad obce.
2. Informaci o konání akce „Novodvorský vodník 2011“ dne 7.8.2011, první schůzka
organizátorů v pondělí 27.6.2011 v 19.00 hodin v restauraci Panská.
3. Výpověď nájemní smlouvy na zahradu u MŠ Stěbořice manželů Martina a Kateřiny
Králových k datu 30.6.2011.
Zastupitelstvo obce
5/42
schvaluje:
1. Úpravu rozpočtu obce ke dni 14.6.2011.
2. Závěrečný účet za rok 2010 svazku Mikroregion Opavskosevezápad.
3. Prodloužení nájemní smlouvy ze dne 27.8.2008 s fa OK – Car Autoopravna, p.
Pavelka na dobu určitou do 31.12.2016 na část pozemku parc.č.st. 58 v k.ú.
Stěbořice. Po tomto datu bude činnost autovrakoviště ukončena.
4. Záměr prodej lesních pozemků v Jamnice (1/2 společně s Hartošovými s tím, že cene
bude stanovena příp. schválena v dalším zastupitelstvu.
5. Záměr prodeje pozemků parc.č. 566 a 567 v k.ú. Stěbořice pod domy čp. 171 a 172 za
cenu 800,- Kč/m2.
6. Půjčku ve výši 498.000,- Kč pro TJ SOKOL Stěbořice na zakoupení stanů. Půjčka
bude placena z přidělené dotace.

Zastupitelstvo obce
5/43
schvaluje:
1. Věcné břemeno pro manžely V. a P. Klapetkovy za povolení vodovodní přípojky přes
pozemek zámecké zahrady parc.č. 111 v k.ú. Stěbořice.
2. Záměr obce o prodeji pozemků a to pozemek parc.č. 115/5 o výměře 65 m2 v k.ú.
Stěbořice a pozemku parc.č. 67/2 o výměře 65m2 v k.ú. Jamnice.
3. Stavbu víceúčelového hřiště v Novém Dvoře a nákup pozemků podle geometrického
plánu pod tímto hřištěm o výměře cca 3000m2. Realizace bude provedena v max. ceně
400.000,- Kč s tím, že v roce 2011 bude proinvestováno 200.000,- Kč a v roce 2012
zbývající část.
Zároveň se schvaluje nákup pozemků pod tímto hřištěm za cenu 10,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce
5/44
schvaluje:
1. Pozemek p. Cahla v místní části Březová – variantu číslo 2 s tím, že pan Cahel na své
náklady vybuduje plot mezi navrhovaným pozemkem a pozemkem areálu hasičů na
Březové. Pokud p.Cahel na tuto variantu nepřistoupí, bude obec Stěbořice trvat na
stávající m vytýčení pozemků – areálu hasičů na Březové.
Zastupitelstvo obce
5/45
bere na vědomí:
1. Poděkování ředitelce MŠ a ŠJ Stěbořice paní Zdeňce Maskové za vykonanou práci a
celkový přínos pro obec Stěbořice.
2. Konzultaci s pracovníky firmy Strabag opravu komunikace mezi Novým Dvorem a
Březovou a provést nejnutnější opravy.

…………………………………..
Libor Volf
Starosta obce

……………………………….
Ing. Tomáš Kramný
Místostarosta obce

