USNESENÍ
z 12. schůze zastupitelstva obce Stěbořice ze dne 10.6.2008
USN. Č . 12/72 - 12/79

Zastupitelstvo obce
12/72
schválilo:
1. Přijetí dotace z rozpočtu MSK na akci „Rekonstrukce MŠ Stěbořice“ z programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova MS kraje 2008 ve výši 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce
12/73
schválilo:
1. Přijetí dotace z rozpočtu MSK na akci „ Rekonstrukce chodníků u ZŠ Stěbořice“ z programu
„Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_7““ ve výši 687.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce
12/74
schválilo:
1. Prodej domu čp. 5 v k.ú. Stěbořice včetně pozemku parc.č. st. 143 o výměře 319 m2, zast.
plocha a nádvoří, čp. 5 na parc.č. st. 143, včetně parc.č. st. 143 do ideálního spoluvlastnictví na
½ pro Zuzanu Hamplovou ,RČ 825317/5425, trv. bytem Opava,Riegrova 5 a ½ pro Michala
Škubníka, RČ 890226/5845, trv. bytem Opava, Zacpalova 25 a to za cenu 750.000,- Kč.
2. Prodej parc.č. 144 zahrada v k.ú. Stěbořice za fixní cenu 200.000- Kč do ideálního
spoluvlastnictví na ½ pro Zuzanu Hamplovou, RČ 825317/5425, trv. bytem Opava, Riegrova 5
a ½ pro Michala Škubníka, RČ 890226/5845, trv. bytem Opava, Zacpalova 25 s tím, že zahrada
bude prodána po oddělení přístupové komunikace na základě GP, který určí konečnou výměru
pozemku.
Zastupitelstvo obce
12/75
schválilo:
1. Prodej pozemku parc.č. KN 481/1 zahrada o výměře 1142 m2 v k.ú. Stěbořice, a to přednostně
do ideálního spoluvlastnictví čtyř majitelů bytových jednotek v čp. 99 v k.ú. Stěbořice a to za
cenu 12.500,- Kč za ¼ pozemku s tím, že každý byt má nárok max. na ideální ¼ pozemku.
Podpis kupní smlouvy je podmíněn uhrazením všech pohledávek za nájemné a služby
z předchozích nájemních smluv. Prodej se splatnosti max. 2 let s tím, že bude zajištěno splacení
( např. smlouvou o smlouvě budoucí s následnou kupní smlouvou).

Zastupitelstvo obce
12/76
schválilo:
1. 1. Koupi pozemku parc.č. KN st. 47/1 v k.ú. Jamnice od ing. Bálka Martina, Podolí 769/51,
Slezská Ostrava Muglinov, tak, jak je nemovitost zapsána na LV č. 51, včetně budovy bez čp.
stojící na pozemku KN st. 47/1 pro zamýšlenou stavbu hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo obce
12/77
schválilo:
1.Přijetí daru pozemku – místní komunikace v k.ú. Nový Dvůr podle GP č. 111-560/2006 ze dne
2.3.2007 od dárců Jasník Jaroslav, Fridrich Petr, Štěbrová Jaroslava, Štěbra Vratislav a to:
a) od dárce Jaroslava Jasníka, nar. 27.03.1924, trv. bytem Stěbořice část Nový Dvůr č.p. 3 pozemek
parc.č. 115/2 o výměře 352m2. Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální
pracoviště Opava na LV č. 169 pro obec Strěbořice a k.ú. Nový Dvůr,
b) od dárce Petra Fridricha, nar. 11.08.1966, trv. bytem Stěbořice část Nový Dvůr č.p. 10 část
pozemku parc.č. 115/2 o výměře 45 m2. Tato část pozemku je označena v geometrickém plánu
pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud v ZE zhotoveném společnosti MKROAREA, s.r.o.
IČ 25398865 pod č. plánu 111-560/2006 ze dne 2.3.2007 písmenem „b“. Pozemek je zapsán u
Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 61 pro obec Stěbořice a k.ú.
Nový Dvůr,
c) od dárců Jaroslavy Štěbrové, nar. 16.08.1955, trv. bytem Stěbořice část Nový Dvůr č.p. 69 a
Vratislava Štěbry , Opava,
každý ideální ½ část pozemku parc.č. 114/4 původ grafický
příděl o výměře 233 m2. Tato část pozemku je označena v geometrickém plánu pro doplnění
katastru o pozemek vedený dosud v ZE zhotoveném společnosti MIKROAREA, s.r.o.- IČ
25398865 pod č. plánu 111-560/2006 ze dne 2.3.2007 písmenem „a“. Pozemek je zapsán u
Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 53 pro obec Stěbořice a k.ú.
Nový Dvůr.

Zastupitelstvo
12/78
schválilo:
1. Úpravu rozpočtu k 10.6.2008.
2. Schválení zařazení obce do působnosti MAS Opavsko :
a) Souhlasíme s tím, že naše obec Stěbořice je zařazena do území působnosti Místní akční
skupiny Opavsko.
b) Potvrzujeme, že jsme se seznámili se Strategickým plánem Leader Místní akční skupiny
Opavsko na období 2007 – 2013.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
s platností od 1.1.2009 s koeficienty pro Stěbořice 1,4, Jamnice a Nový Dvůr 1,0, podnikatelské
nebytové objekty a rekreační chaty 1,5.
4. Závěrečný účet MR OP SZ za rok 2007 a zprávu o závěrečném přezkoumání stavu hospodaření
MR OP SZ orgánem MSK.
5. Pověření starosty k podpisu smluv pod číslem 12/72,12/73, 12/74,12/75,12/76, 12/77,12/78/3

Zastupitelstvo obce
12/79
bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva obce.

………………………….
Ing. Vít Kostera
Starosta obce

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

