USNESENÍ č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice
konaného dne 16. 10. 2017
USN.Č. 21/149 – 21/155
Zastupitelstvo obce
21/149
schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice ve znění uvedeném na pozvánce, v souladu
s informací o konání zasedání ZO, zveřejněnou na úřední desce Obecního úřadu Stěbořice
Pro: 14
Proti: 0 Zdrželi se: 0
2) Zapisovatelem zasedání ZO pana Ing. Michala Komárka
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3) Ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice pana Ing. Víta Kosteru a pana
Libora Volfa
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 2

Zastupitelstvo obce
21/150
bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení ZO od posledního zasedání dne 22. 8. 2017
2) Zprávu o činnosti rady od posledního ZO dne 22. 08. 2017
3) Rozšíření hřbitova ve Stěbořicích – připomínku pana Kláska, že vedle kaple vpravo jsou hroby
převážně občanů Jezdkovic, jestli nebudou v budoucnu volné
4) Starosta seznámil členy zastupitelstva s umístěním ČOV na Březové a nutnosti odkoupení pozemku
od ÚZSVM, situací v Novém Dvoru, Jamnici a ve Stěbořicích, u Stěbořic dotaz na možnost výstavby
ČOV u malého rybníka
Zastupitelstvo obce
21/151
ukládá:
1) Starostovi obce oslovit starostku obce Jezdkovice, v jaké fázi se nachází projekt výstavby nového
hřbitova v Jezdkovicích
O: starosta

Zastupitelstvo obce
21/152
schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (nadzemní vedení veřejného osvětlení) mezi ČR –
ÚZSVM a obcí Stěbořice pro pozemek KN p.č. 215, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Stěbořice (zelený pás podél cesty Jezdkovice) za jednorázový
poplatek ve výši 1.000,-Kč
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce
21/153
neschvaluje:
1) Žádost s návrhem úplatného převodu části pozemku KN p.č. 184 (zelený pás podél cesty) a 268
(zelený pás podél cesty) v k.ú. Stěbořice z majetku ÚZSVM do majetku obce Stěbořice za odhadní
cenu 100,- Kč/m2. Přesná cena by byla stanovena znaleckým posudkem. Obec trvá na bezúplatném
převodu z důvodu veřejného zájmu
Pro: 13
Proti:
Zdrželi se: 1

2) Žádost s návrhem úplatného převodu části pozemku KN p.č. 216 (zelený pás podél cesty) a
243 (zelený pás podél cesty) v k.ú. Stěbořice z majetku ÚZSVM do majetku obce
Stěbořice za odhadní cenu 100,- Kč/m2. Přesná cena by byla stanovena znaleckým posudkem. Obec
trvá na bezúplatném převodu z důvodu veřejného zájmu
Pro: 13
Proti:
Zdrželi se: 1
3) U plánované rekonstrukce chodníků na Malá straně ve Stěbořicích návrh parkoviště se šikmým
stáním a vyvýšeným přechodem pro chodce
Pro: 14
Proti:
Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce
21/154
bere na vědomí:
1) Informaci starosty obce o stavu převodu jednotlivých pozemků z majetku ÚZSVM na obec
2) Informaci o převodu pozemku z majetku SPÚ do majetku obce p.č. 97 (pozemek u zámku), 322/1(část
parčíku), 472/1(cesta u pivovaru) a 539/2 (cesta ke škole), vše v k.ú. Stěbořice
3) Projednání připomínek z kontrolního a finančního výboru a vyjádření starosty
4) Informace k rekonstrukci tělocvičny a ke stavu projektu
5) Aktuální informace ke stávajícím i plánovaným investičním akcím

Zastupitelstvo obce
21/155
schvaluje:
1) Vybudovat podélné parkovací stání na Malé straně ve Stěbořicích a vyznačit zde klasický přechod
pro chodce
2) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Stěbořice, 747 51 Stěbořice
č.p. 57, IČO: 709 656 33
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0

………………………………
Roman Falhar, DiS.
Starosta obce

………………………………
Ing. Michal Komárek
Místostarosta obce

