USNESENÍ
z 7. schůze zastupitelstva obce Stěbořice
konané dne 13.9.2011
USN.Č. 7/47 – 7/52
Zastupitestvo obce
7/47
schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu Ing. Františka Bittnera a pana Ing. Michala Komárka
Zastupitestvo obce
7/48
bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání OZ a činnosti rad
2) Zprávu ředitelek MŠ Stěbořice a ZŠ Stěbořice přípravě nového školního roku
Zastupitelstvo obce
7/49
schvaluje:
1) Úpravu rozpočtu obce ke dni 30.8.2011
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 obce Stěbořice o rušení nočního klidu a regulaci
hlučných činností
3) Zřizovací listinu SDH Jamnice jako zásahové jednotky obce Stěbořice podle nových
platných předpisů
4) Regionální poradenskou agenturu, s.r.o., se sídlem v Brně, jako zpracovatele žádosti
obce o podání žádosti z OPŽP na zateplení ZŠ Stěbořice.
5) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 312 v k.ú. Stěbořice (zahrada u MŠ Stěbořice).
Zastupitelstvo obce
7/50
schvaluje:
1) Výsledek výběrového řízení na dodávku malotraktoru o výkonu do 40 KW, dodávku
vleku, popř. návěsu o nosnosti od 2,0 t do 3,0 t a dodávku čelní radlice.
2) Zastupitelstvo schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu s nejnižší nabídkovou
cenou , tj. firmu Jáchym Václavík s nabídkovou cenou 1.070.760,- Kč (vč.DPH)
Zastupitelstvo obce
7/51
schvaluje:
1) Společný souhlas s uznáním kupní smlouvy o pozemku parc.č. 759 o výměře 3869m2
v k.ú. Stěbořice ze dne 5.9.1975, mezi manželi Peikerovými a tehdejším MNV
Stěbořice. (Tato smlouva nebyla podána na KN k zavkladování)
2) Koupi pozemku parc.č.st. 47/1 a stavby bez čp. na pozemku parc.č. st. 47/1 v k.ú.
Jamnice od p. Beila ml. do majetku obce za cenu 15.000,- Kč s tím, že náklad na
vyhotovení znaleckého posudku a daň z převodu nemovitosti ponese obec

3) Prodej pozemku parc.č. 115/5 v k.ú. Stěbořice o výměře 65 m2 manželům Vladimíru a
Petře Klapetkovým, bytem Kobeřice, Olšina dolní 666 za cenu dle znaleckého
posudku č. 5304-58/2011 ve výši 1.800,- Kč za cenu dle znal. Posudku č. 530458/2011 ve výši 1.800,- Kč
4) Cenu za zřízení věcného břemene za uložení vodovodní přípojky do obecního
pozemku parc.č. 111 v k.ú. Stěbořice pro manžele V. a P. Klapetkovy
ve výši 3.600,-Kč..

Zastupitelstvo obce
7/52
na vědomí:
1) Informaci o přijetí žádosti obce Stěbořice na PF ČR o převod pozemků parc.č. 84 a
838 (část) do majetku obce
2) Informaci o dokončení opravy silnice č. III/46014 Stěbořice , směr Jezdkovice.
3) O obecní akci „Novodvorský vodník“

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

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

