Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
29. 10. 2015
Starosta zahájil v 18,05 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a
konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez
námitek. V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně
seznámil přítomné s připraveným programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Lokvencová Eva, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří
Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina) omluvena Gabriela Jirková
Program:
1) Kupní smlouva na nemovitosti uvedená na LV 282 v kú. Zábrodí
2) Úprava rozpočtu
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kupní smlouva na nemovitosti uvedené na LV 282 v kú. Zábrodí (příloha č.1)
Paní Blanka Mědílková a paní Dana Hornychová, jsou majitelkami pozemku p.č. St
122/1 – zastavěné plochy a nádvoří – o výměře 2228m2, jehož součástí je stavbaKončiny čp.160, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc.č. St.122/1,pozemku
p.č.122/2. zastavěné plochy a nádvoří – o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba –
bez čp/e.č. zemědělská stavba-stojící na pozemku parc.č. st.122/2, pozemku p.č.381/1
– zahrada – o výměře 1840 m2 a pozemku p.č. 381/2 zahrada – o výměře 827 m2, to
vše zapsáno na LV 282. Tyto pozemky prodá obci za cenu 1 200 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. St 122/1 –
zastavěné plochy a nádvoří – o výměře 2228m2, jehož součástí je stavba- Končiny
čp.160, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc.č. St.122/1,pozemku p.č.122/2.
zastavěné plochy a nádvoří – o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba – bez čp/e.č.
zemědělská stavba-stojící na pozemku parc.č. st.122/2, pozemku p.č.381/1 – zahrada –
o výměře 1840 m2 a pozemku p.č. 381/2 zahrada – o výměře 827 m2, to vše zapsáno
na LV 282 od paní Dany Hornychové r.č. 596017/1970 bytem Olešnice 31,54941
Červený Kostelec a paní Blanky Mědílkové r.č.635114/1995,bytem Dukelská 181,
Velké Ledhuje, 549 54 Police nad Metují za cenu 1 200 000,-Kč (příloha č. 1.)

Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Usnesení č.1/29/10/2015 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

2. Úprava rozpočtu k 31.10. 2015 (příloha č.2)
Starosta seznámil přítomné se stavem na účtech obce k 28.10. 2015.
Stavy na účtech k 28.10. 2015: ZBÚ 1 085 634,23 Kč, TV KB 21 683,28 Kč,
ČNB 410 398,95 Kč.
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.2.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/29/10/2015 bylo schváleno

3. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 18,50 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Eva Lokvencová

……………………………
Jiří Matějovic

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 29.10. 2015 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 29. 10. 2015
Č.1/29/10/2015
Č.2/29/10/2015

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup nemovitosti a pozemků.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.2.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 14. 9. 2015
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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