OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 9. 2014
Přítomni : Ing. Pavel Pekař, p. Ivan Malík, p. Karel Valenta, p. Petr Veselý, p. Zbyněk Hroudný
Omluveni : p. Ing. Jana Geršiová

p. Dana Waisová přišla v 18.05 hod.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na JSDH
Dohoda o změně hranic k. ú. Nová Ves a Vlasatice
Žádosti občanů
Různé
Diskuse
Závěr

ad 1) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval zapisovatelkou zápisu p. Hanu Řezáčovou a
ověřovatele zápisu: p. Petra Veselého a p. Zbyňka Hroudného
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO schvaluje ověřovatele zápisu
ad 2) Pan starosta přednesl návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na JSDH Vlasatice
ve výši 80.000,- Kč na požární techniku, a věcné prostředky.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 1: ZO schvaluje podpis smlouvy s JMK a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Příloha: Kopie smlouvy s JMK a obcí Vlasatice o poskytnutí dotace na JSDH Vlasatice

Od tohoto bodu hlasuje i p. Dana Waisová – 6 členů zastupitelstva
ad 3) Pan starosta přednesl návrh dohody o změně hranic k. ú. Vlasatice a Nové Vsi
hlasováno: 6/0/0
Usnesení: ZO schvaluje uzavření dohody o změně hranic obce k. ú. Vlasatice a Nové Vsi a pověřuje
starostu obce podpisem této dohody.
Příloha: návrh dohody obcí Vlasatice a městem Pohořelice o změně hranic k. ú.

ad 4) Žádosti občanů:
Kovačičová Marta, Vlasatice 463 – žádost o prodej pozemku p. č. 2400/3 ostatní plocha, o
celkové výměře 60 m2, za cenu 50,- Kč/m2
hlasováno: 6/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2400/3, ostatní plocha, o celkové výměře 60 m2, za
cenu 50,- Kč/m2 slečně Kovačičové Martě.

Paradi Evžen, Vlasatice 53 – žádost o prodej pozemku p. č. 5140/115 ostatní plocha, o výměře
71 m2 a pozemek p. č. 5140/116 ostatní plocha, o výměře 113 m2, za cenu 22,- Kč/m2.
Pozemky budou odděleny GP, který bude po zaměření předložen.
hlasováno: 6/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků:
p. č. 5140/115 ostatní plocha, o výměře 71 m2 za cenu 22 Kč/m2 a
p. č. 5140/116 ostatní plocha, o výměře 13 m2 za cenu 22 Kč/m2 panu Paradimu Evženovi po
předložení zpracovaného GP.
Outulný Marek, Vlasatice 415 – žádost o prodej pozemku:
p. č. 8397/3 orná půda, o celkové výměře 1.906 m2 za cenu 13,- Kč/m2,
p. č. 8394 trvalý travní porost, o celkové výměře 190 m2 za cenu 13,- Kč/m2 a
parcely st. 595 zastavěná plocha, o celkové výměře 4 m2 za cenu 50,- Kč/m2
hlasováno: 6/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků:
p. č. 8397/3 orná půda, o celkové výměře 1.906 m2 za cenu 13,- Kč/m2,
p. č. 8394 trvalý travní porost, o celkové výměře 190 m2 za cenu 13,- Kč/m2 a
st. parcely 595 zastavěná plocha, o celkové výměře 4 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Outulnému Marku.
Příloha : jednotlivé žádosti občanů

ad 5) Pan starosta přednesl návrh smlouvy o dílo na projektovou činnost při výstavbě
kanalizace a ČOV s firmou RATIFICO s.r.o. Praha, Na Zátorce 339/10
hlasováno: 6/0/0
Příloha: návrh smlouvy o dílo s firmou RATIFICO s.r.o. Praha

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil toto zasedání.

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.00 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 18.20 hod.

Ve Vlasaticích dne 7. 10. 2014

......................................................
Ing. Pavel Pekař - starosta obce
Zápis ověřili:
Petr Veselý

................................

Zbyněk Hroudný

................................

Zapsala: Řezáčová Hana ……………………

