OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 7. 2018
Přítomni:
•
-

Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš

•
-

Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová

Omluveni:
- Karel Valenta

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.

Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu
IV. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval: Libora Šulce, Ing. Petra Hubáčka PhD.

Hlasováno: 4/0/0
Konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti němu
nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Program IV. zasedání Zastupitelstva
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3.
Schválení účasti Obce Vlasatice ve výběrovém řízení s následnou aukcí na
pozemkovou parcelu číslo 5244, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití,
zeleň, v k. ú. Vlasatice
4. Různé, diskuze a závěr

Bod č. 2 schválení programu
Pan starosta přednesl znění programu.

Hlasováno: 4/0/0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e p r o g r a m , tak jak byl zveřejněn.

Bod č. 3 schválení účasti Obce Vlasatice ve výběrovém řízení
s následnou aukcí na pozemkovou parcelu číslo 5244, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití, zeleň, v k. ú. Vlasatice
Pan starosta poinformoval přítomné o záměru obce účastnit se výběrového řízení s následnou
aukcí na pozemek č. p. 5244 v k.ú. Vlasatice, který má ve svém vlastnictví ÚZSVM.
Oznámil, že se jedná o školní zahradu. O bezúplatný převod tohoto pozemku z důvodu
veřejného zájmu, se obec Vlasatice snaží již několik let, bohužel neúspěšně a ÚZSVM se
rozhodlo tento pozemek prodat formou výběrového řízení s aukcí.

Hlasováno: 4/0/0
Usnesení č. 2018/4/1
Zastupitelstvo obce
1. s ch v a l u j e:
1.1. účast Obce Vlasatice ve výběrovém řízení s následnou aukcí, vyhlášeném Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Brno, Odloučené
pracoviště Břeclav, dne: 4. 7. 2018, pod č.VŘ BBV/015/2018 na prodej pozemku: pozemková parcela číslo: 5244, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Vlasatice, obec Vlasatice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrálním pracovištěm Brno-venkov (dále v textu jen „pozemek“), za podmínek
stanovených v Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. VŘ BBV/015/2018
a Podmínkách výběrového řízení na prodej majetku vyhlašovaných ÚZSVM,
1.2.výši nabízené kupní ceny a výši nejvyššího podání ve výběrovém řízení s následnou
aukcí na tento pozemek, přičemž rozhodlo o nezveřejnění tohoto bodu dle ustn.§ 40
zák.č.128/2000 Sb, o obcích, do ukončení výběrového řízení s následnou aukcí,
1.3.nabytí tohoto pozemku - pozemkové parcely číslo: 5244, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území
Vlasatice, obec Vlasatice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, do vlastnictví Obce
Vlasatice ve veřejném výběrovém řízení s následnou aukcí a uzavření následné kupní
smlouvy mezi Obcí Vlasatice, v postavení kupující na straně jedné a ČR-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím na straně druhé, jejímž
předmětem bude uvedený pozemek.
2. s ch v a l u j e:
2.1.úhradu kauce ve výši 18 500,- Kč za účelem účasti Obce Vlasatice ve výběrovém
řízení s následnou aukcí, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územním pracovištěm Brno, Odloučené pracoviště Břeclav,dne 4. 7.

2018, pod č.VŘ BBV/015/2018 na účet Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových č.ú.: 6015- 45423621/0710, VS 605180015, SS 00283711,
2.2.použití z finanční rezervy Obce Vlasatice pro stanovení nabídky kupní ceny a výše
nejvyššího podání pro účast ve výběrovém řízení s následnou aukcí vyhlášeném
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Brno,
Odloučené pracoviště Břeclav, dne: 4.7.2018 pod č.VŘ BBV/015/2018 na prodej
předmětného pozemku,
3. p o v ě ř u j e:
3.1.starostu pana Pavla Procházku a zastupitele pana Libora Šulce (s oprávněním jednat i
samostatně), aby za Obec Vlasatice podepsal nabídku a prohlášení uchazeče-právnické
osoby k výběrovému řízení s aukcí, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územním pracovištěm Brno, Odloučené pracoviště Břeclav, dne: 4. 7.
2018, pod č.VŘ BBV/015/2018, aby se osobně účastnil následné aukce předmětného
pozemku, a aby jménem Obce Vlasatice podával v aukci cenové nabídky až do výše
schváleného nejvyššího podání.

Bod č. 3 různé, diskuze, závěr
* Paní Jakubcová se dotazovala, zda je již znám zhotovitel kanalizace. Odpovídal pan starosta
a následovala diskuze.

IV. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:28 hod.

………………………….
starosta obce

………………………….
místostarosta obce

Zpracovala a zapsala:. ..…………………….
Michaela Sendlerová

Ve Vlasaticích dne 1. 8. 2018

Zápis ověřil: ..……………………………….
Libor Šulc

Ve Vlasaticích dne…………………

Zápis ověřil: ..…………………………….
Ing. Petr Hubáček PhD.

Ve Vlasaticích dne…………………

