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001 zapsal dne: 15.03.2012 / 18:24 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Stuchlíková K., Jandák M., Skala M., Dostal T.
Zápis:

Omluveni: Rejthar I.
Zasedání konané dne 15.3.2012 zahájila v 18.00 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1. Ověření zápisu
2. Smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Radovesnice I: p.č. 172/34, p.č. 243/3, p.č. 114/5,
p.č. 255/18 a p.č. 237, díl b a směna pozemků v k.ú. Radovesnice I p.č. 255/2 díl e o výměře 42 m2
ve vlastnictví obce za pozemky p.č. 50 díl a o výměře 61 m2 a st.p.č 124/2 o výměře 9 m2
3. Smlouva na prodej stavby skladu na st.p.č. 124/1 v k.ú. Radovesnice I
4. Pronájem části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Radovesnice I
5. Rozpočet na r. 2012
6. Smlouva s OAD – dodatek č. 4
7. Smlouva Veolia – dodatek na r. 2012
8. Smlouvy s AVE – dodatky na r. 2012
9. ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008823/01
10. ČEZ – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5
11. Projednání inventarizačního zápisu a ŠP č. 1/2011
12. Usnesení
13. Závěr
1.

Ověření zápisu
ZO odsouhlasilo, že kontrolu tohoto zápisu provede Jandák M.
a Skala M.

2.

Smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Radovesnice I: p.č. 172/34, p.č. 243/3, p.č. 114/5,
p.č. 255/18 a p.č. 237, díl b a směna pozemků v k.ú. Radovesnice I p.č. 255/2 díl e o výměře
42 m2
ve vlastnictví obce za pozemky p.č. 50 díl a o výměře 61 m2 a st.p.č 124/2 o výměře
9 m2 ve vlastnictví firmy ElitProfit
O pozemek p.č. 173/34 a 243/3 projevili zájem manželé Miroslav a Dagmar Vobořilovi.
Pozemek p.č. 114/5 chtějí koupit manželé Vladimír Studenovský a Jana Studenovská.
Pozemek p.č. 255/18 (vznikl oddělením z pozemku 255/2) a pozemek p.č. 237, díl b, chce do svého
vlastnictví firma ElitProfit, spol. s r.o., IČO: 27447120. Směna pozemků shora uvedených mezi obcí
Radovesnice I a firmou ElitProfit bude provedena bezúplatně.
ZO projednalo prodej výše uvedených pozemků za cenu 200,- Kč za m2 a bezúplatnou směnu pozemků
a pověřuje starostku obce sepsáním příslušných smluv.

3.

Smlouva na prodej stavby skladu na st.p.č. 124/1 v k.ú. Radovesnice I
O stavbu skladu projevila zájem firma ElitProfit, spol. s r.o., IČO: 27447120.
ZO projednalo prodej stavby skladu na cizím pozemku st.p.č. 124/1 za cenu 1,- Kč a pověřuje
starostku obce sepsáním příslušné smlouvy.

4.

Pronájem části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Radovesnice I
O pronájem pozemku projevili zájem 2 zájemci. ZO rozhodlo, že ustupuje od pronájmu tohoto pozemku.

5.

Rozpočet na r. 2012
Po projednání a úpravách ZO schválilo rozpočet na r. 2012. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

6.
7.

Smlouva s OAD – dodatek č. 4
ZO schvaluje smlouvu s OAD – dodatek č. 4 na r. 2012.
Smlouva Veolia – dodatek na r. 2012
ZO schvaluje dodatek smlouvy na r. 2012 s firmou Veolia.

8.

Smlouvy s AVE – dodatky na r. 2012
ZO schvaluje smlouvy - dodatky s firmou AVE na r. 2012 na zajištění odvozu a uložení kom. odpadu
a zajištění separovaného odpadu.

9.

ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008823/01
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu. Povinným z VB je obec Radovesnice I
a oprávněným z VB je ČEZ.

10.

ČEZ – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu.

11.

Projednání inventarizačního zápisu a ŠP č. 1/2011
ZO projednalo a schválilo předloženou inventarizační zprávu ze dne 25.1.2012 a ŠP č. 1/2011.

12.

Usnesení

Návrh usnesení:
1/12 - ZO schvaluje: a) prodej pozemku p.č. 172/34 a 243/3 v k.ú. Radovesnice I manželům Miroslavu
a Dagmar Vobořilovým
b) prodej pozemku p.č. 114/5 v k.ú. Radovesnice I manželům Vladimíru a Janě
Studenovským
c) prodej pozemku p.č. 255/18, který vznikl oddělením z pozemku 255/2 v k.ú.
Radovesnice I, firmě ElitProfit, spol. s r.o., IČO: 27447120
d) prodej pozemku p.č. 237, díl b v k.ú. Radovesnice I firmě ElitProfit, spol.
s r.o., IČO: 27447120
e) bezúplatnou směnu pozemků v k.ú. Radovesnice I p.č. 255/2 díl e o výměře
42 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č. 50 díl a o výměře 61 m2 a st.p.č
124/2 o výměře 9 m2
a pověřuje starostku obce sepsáním příslušných smluv.

hlasování: 6-0-0
schváleno

(pro-proti-zdržel se)

2/12 - ZO schvaluje prodej stavby skladu na cizím pozemku – st.p.č. 124/1 v k.ú. Radovesnice I za
cenu 1,- Kč firmě ElitProfit, spol. s r.o., IČO: 27447120 a pověřuje starostku obce sepsáním
příslušné smlouvy
hlasování: 6-0-0
schváleno
3/12 – ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Radovesnice I
hlasování: 0-5-1
usnesení nebylo schváleno
4/12 - ZO schválilo rozpočet na r. 2012 jako vyrovnaný
hlasování: 6-0-0
schváleno
5/12 - ZO schvaluje smlouvu s OAD – dodatek č. 4 na r. 2012.
hlasování: 6-0-0

schváleno
6/12 - ZO schvaluje dodatek smlouvy na r. 2012 s firmou Veolia.
hlasování: 6-0-0
schváleno
7/12 – ZO schvaluje smlouvy - dodatky s firmou AVE na r. 2012 na zajištění odvozu a uložení kom.
odpadu a zajištění separovaného odpadu.
hlasování: 6-0-0
schváleno

8/12 - ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008823/01,
která se týká kabelového vedení NN, kde povinným z VB je obec Radovesnice I a oprávněným
z VB je ČEZ, a to k pozemkům p.č. 163/195 a p.č. 163/199 v k.ú. Radovesnice I
hlasování: 6-0-0
schváleno
9/12 – ZO schvaluje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5
s firmou ČEZ
hlasování: 6-0-0
schváleno
10/12 – ZO schvaluje inventarizační zápis a ŠP č. 1/2011 za r. 2011
hlasování: 6-0-0
schváleno

12. Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 22.30 hod.

Starostka obce Danuše Dušková

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

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

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

Zápis ověřil: p. Jandák M.

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

p. Skala M.

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