USNESENÍ
č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice
konaného dne 16.9.2014
USN.Č. 27/155 – 27/162

Zastupitelstvo obce
27/155
schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva obce dne 16.9.2014
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce
27/156
volí:
1) Zapisovatelem zápisu z jednání místostarostu obce Ing. Tomáše Kramného
2) Ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Komárka a pana Ing. Jana Hájku
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel: 0

Zastupitelstvo obce
27/157
bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
a) návrh OZV 1/2014 o volného pohybu psů - návrh rozeslán zastupitelům, po konzultaci se
starosty okolních obcí a po připomínkách dozoru se nedoporučuje vyhlášku schvalovat
b) rozeslat návrh zápisu do kroniky za rok 2011
c) ověření preferencí místních občanů při prodeji pozemků určených k výstavbě RD –
ověřeno na okolních obcích, v minulosti k tomu některé přistoupily výjimečně, v několika
případech pak byly napadeny žalobou. Specifikace výjimky je vždy komplikovaná a
napadnutelná. Rada obce se rozhodla výjimku neposkytovat.
2) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce
27/158
schvaluje:
1) Výpověď Smlouvy o zajištění provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Jezdkovice
při MŠ Stěbořice
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce
27/159
schvaluje:
1) Roční uzávěrku a zprávu revizní komise ze dne 14.3.2014 Svazku obcí pro provoz
skupinového
vodovodu
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

2) Zápis za rok 2011 do kroniky obce Stěbořice
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

3) Finanční příspěvek na denní tábor pořádaný jednotou Orel Stěbořice ve výši 20 tis. Kč
Hlasování: pro: 12, proti: 1, zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce
27/160
neschvaluje:
1) Prodej pozemku parc.č. 115/7 v k .ú. Stěbořice
Hlasování: pro: 0, proti:13, zdržel se: 1

2) Odkup části pozemku p. T.Petlacha v k.ú. Stěbořice, který by sloužil jako přístupová cesta
na pozemek obce (Jezdkovská skála) za cenu 18 tis.Kč
Hlasování: pro: 6, proti: 7, zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce
27/161
ukládá:
1) Provést konečné finanční vyrovnání, které bude schválenou radou obce
O: starosta, účetní obce
T: 28.2.2015
2) Připravit zpětný odkup pozemku parc.č. 115/5v k.ú. Stěbořice od. P. V. Klapetka do
vlastnictví obce
O:starosta
T: příští řádné OZ
3) Projednat a přesně připravit do příštího řádného zastupitelstva odkup pozemku od. T.
Petlacha za cenu 18 tis.kč, která se rovná předpokládaným nákladům nového vybudování
přístupové cesty (vč.posunu mostku) na pozemek obce mimo pozemek p. Petlacha
O: starosta
T:?

Zastupitelstvo obce
27/162
bere na vědomí:
1) Informaci o výsledku ankety o využití zámku a vylosování ceny (p. Vaňková Z.)
2) Zprávu o činnosti MŠ Stěbořice – výroční zpráva, přednesla Bc. Stonišová
3) Zprávu o činnosti ZŠ Stěbořice – výroční zpráva, přednesla Mgr. Glacová
4) Informaci o přípravě odhalení pamětní desky P. Ludvíku Ochranovi dne 20.9.2014
4) Žádost o změnu ÚP obce v k.ú. Nový Dvůr podanou p. G. Hříbkem

……………………………
Libor Volf
Starosta obce

…………………………….
Ing. Tomáš Kramný

