Zápis č. 8/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 31.8. 2022 v 19:00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
Přítomni: P. Boukal, P. Novotný, J. Drnek, L. Karasová, F. Boukal a J. Baťka
Omluveni: P. Klíma,
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č.3/2022
4. Schválení podmínek k prodeji pozemků určených k výstavbě
5. Schválení přijetí příspěvku na hospodaření v lesích
6. Schválení „Dodatku ke smlouvě o dílo č.1“
7. Žádosti o koupi pozemků určených k výstavbě
8. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 39/3 o výměře 980 m2, p.č. 39/2 o výměře
815m2, p.č. 291/2 o výměře 1240m2 a p.č. 294/13 o výměře 851m2
Projednání jednotlivých bodů programu:
1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Petr Boukal.
2. Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Drnek a F. Boukal, oba byli zvoleni všemi hlasy.
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy rozpočtové opatření č.3/2022, toto opatření
je přílohou tohoto zápisu.
4. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy podmínky k prodeji stavebních pozemků:
a) kupující zahájí stavbu do 3 let, b) kupující stavbu zkolauduje do 5 let, c) kupující se přihlásí
k trvalému pobytu, d) bude-li kupující pozemek z nějakého důvodu prodávat, předkupní právo
má obec jako prodávající za 80% pořizovací ceny.

5. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přijetí příspěvku na hospodaření v lesích v částce
37 200,-Kč
6. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy „Dodatek ke smlouvě o dílo č.1“ – inženýrské
sítě a komunikace a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo
7. Zastupitelstvo projednalo žádosti o koupi pozemků určených k výstavbě – žádost o pozemek
p.č. 39/3 o výměře 980m2 od Ing. Jiřího Novotného a Adély Filipovičové, žádost o pozemek
p.č. 39/2 o výměře 815m2 od Ing. Anny Novotné, žádost o pozemek p.č. 291/2 o výměře
1240m2 od Pavla Novotného a Ing. Radmily Novotné a žádost o pozemek p.č 294/13 o
výměře 851m2

8. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy záměr prodeje pozemků p.č. 39/3 o výměře 980
m2, p.č. 39/2 o výměře 815m2, p.č. 291/2 o výměře 1240m2 a p.č. 294/13 o výměře
851m2 a pověřuje starostu jeho zveřejněním

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy:
- rozpočtové opatření č.3/2022, toto opatření je přílohou tohoto zápisu
-

podmínky k prodeji stavebních pozemků:
a) kupující zahájí stavbu do 3 let, b) kupující stavbu zkolauduje do 5 let, c) kupující se přihlásí
k trvalému pobytu, d) bude-li kupující pozemek z nějakého důvodu prodávat, předkupní právo
má obec jako prodávající za 80% pořizovací ceny.

-

přijetí příspěvku na hospodaření v lesích v částce 37 200,-Kč
„Dodatek ke smlouvě o dílo č.1“ – inženýrské sítě a komunikace

-

záměr prodeje pozemků p.č. 39/3 o výměře 980 m2, p.č. 39/2 o výměře 815m2, p.č. 291/2 o
výměře 1240m2 a p.č. 294/13 o výměře 851m2 a pověřuje starostu jeho zveřejněním

Zastupitelstvo pověřuje starostu:
-

podpisem „Dodatku ke smlouvě o dílo č.1“
zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 39/3 o výměře 980 m2, p.č. 39/2 o výměře 815m2,
p.č. 291/2 o výměře 1240m2 a p.č. 294/13 o výměře 851m2

Hlubyně 31.8. 2022
Zapsala: Lucie Karasová
Ověřovatelé zápisu: J. Drnek, F. Boukal
Vyvěšeno dne: 31.8.2022

Petr Boukal
starosta obce
Sejmuto dne:

