Městys Dřevohostice

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 26. 3. 2009 od 17:00 hodin v sále místního kina

Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 15. zasedání ZM Dřevohostice
materiál č.1: Kontrola usnesení zastupitelstva městyse ze dne 18. 12 . 2008.
materiál č.2: Zásady udělování cen městyse Dřevohostice
materiál č.3: Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2009
materiál č.4: Smlouva o závazku veřejné služby Veolia Transport Morava, a. s.
materiál č.5: Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
materiál č.6: Žádost o změnu územního plánu městyse Dřevohostice
materiál č.7: Odprodej pozemku v majetku městyse Dřevohostice, p.č. 470/3, k.ú.Dřevohostice,
o výměře 77 m2 , p. Romanu Tománkovi, Mlýnská 453, Dřevohostice
materiál č.8: Projednání záměru odprodeje pozemku v majetku městyse Dřevohostice, p.č. 320/3
k.ú. Dřevohostice, o výměře 63 m2 , Ing. Radkovi Stokláskovi, Zadní Újezd 5, Medlov
materiál č.9: Žádost Ing. Antonína Chytila a Ing. Milady Chytilové o odkoupení části pozemku
materiál č.10: Zpráva Policie ČR, obv. odd. Přerov, o stavu veřejného pořádku pro městys Dřevohostice
materiál č.11: CARION BOHEMIA, a.s. - zastavení movité věci, smlouva o přijetí úvěru.
materiál č.12: Žádosti o dotace neziskových organizací
materiál č.13: Žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu
„E-Government v obcích – CzechPoint“
materiál č.14: Kontrola hospodaření městyse provedená pracovníky KÚOK
materiál č.15: Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dřevohostice, přísp. organizace
materiál č.16: Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dřevohostice, přísp. organizace
materiál č.17: Informace o volbách do Evropského parlamentu
materiál č.18: Informace z jednání rady městyse
materiál č.19: Koupě pozemku městysem Dřevohostice
materiál č.20: Prodej pozemku z majetku městyse Dřevohostice
materiál č.21: Obnova „Fondu rekonstrukce a modernizace bydlení na území městyse Dřevohostice“
materiál č.22: Diskuze
materiál č.23: Usnesení
Zastupitelstvo městyse rozhodlo schválit:
- ověřovatele zápisu Josefa Kotka a Jaroslava Dopitu
- návrhovou komisi ve složení Ing. Ladislav Foukal, Danuše Kociánová, Jiří Zbíral
- program 15. zasedání ZM Dřevohostice včetně doplnění materiálů č. 19, 20, 21
materiál č. 2: Zásady udělování cen městyse Dřevohostice v předneseném znění.
materiál č. 3: Rozpočet městyse Dřevohostice na rok 2009 v navrženém znění
materiál č. 4: Příspěvek na veřejnou službu ve výši 194 000,- Kč na rok 2009 pro akciovou
společnost VEOLIA Transport Morava a.s.
materiál č. 5: Výše odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 4. 2009 v maximální výši v rozsahu
předložené tabulky na základě Nařízení vlády č. 20, ze dne 5. 1. 2009
materiál č. 7: Odprodej pozemku v majetku městyse Dřevohostice p.č. 470/3 o výměře 77m2,
Romanu Tománkovi, Mlýnská 453, Dřevohostice, za prodejní cenu 31,18 Kč/1m2
materiál č. 8: Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Dřevohostice. p.č. 320/3 o výměře 63 m2,
Ing. Radkovi Stokláskovi, Zadní Újezd 5, Medlov

materiál č.11: zástavu majetku p.č. 66 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 vč. budovy č.p. 97
(Kubíčkovo) a p.č. 67, zahrada o výměře 1361 m2, vše v k.ú. Dřevohostice, ve prospěch
společností CARION BOHEMIA, a.s., IČO: 63494299, se sídlem Brno, Příkop 838/6,
z důvodu jistiny pohledávky.
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice souhlasí s tím a pověřuje starostu, aby jménem
Městyse Dřevohostice podepsal s obchodní společností CARION BOHEMIA, a.s.,
IČO: 63494299, se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 36, jako věřitelem,
Dohodu o splátkách a přímé vykonatelnosti pohledávky, ve formě notářského zápisu
na částku ve výši 891 800,-Kč. Notářský zápis se uzavírá k zajištění pohledávky
ze smlouvy č. 204768 uzavřené dne 3. 5. 2000 mezi zástavním věřitelem a Obcí
Dřevohostice (pohledávka 445 900,-Kč) a ze smlouvy č. 204179 uzavřené dne 3. 5. 2000
mezi zástavním věřitelem a Obcí Dřevohostice (pohledávka 445 900,-Kč), a to v rámci
Realitního systému CARION.
materiál č. 12: a) příspěvek pro Římskokatolickou farnost Dřevohostice na opravy kostela
ve výši 30.000,- Kč
b) příspěvek pro TJ Sokol Dřevohostice na provozní náklady a oslavy 100. výročí
založení ve výši 60.000- Kč.
materiál č. 13: a) podmínky Rozhodnutí o přidělení dotace
b) zažádat o poskytnutí finanční podpory ze strukturálních fondů v rámci
Integrovaného operačního programu – výzva č. 02 e-Government do obcí.
materiál č. 15: Rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 ZŠ Dřevohostice v předloženém znění,
s tím, že rezervní fond bude použit na opravy nebo stavbu oplocení
materiál č. 16: Hospodářský výsledek roku 2008 MŠ Dřevohostice, který je nulový.
materiál č. 19: Odkoupení pozemku v majetku TJ Sokol Dřevohostice, p.č. 10/2 o výměře 103 m2,
kulturní a osvětová plocha v k.ú. Dřevohostice, za cenu 1.170,- Kč s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem pozemku
materiál č. 20: Prodej pozemku v majetku městyse Dřevohostice, p.č. 7/2 o výměře 4.290 m2 za 1,- Kč
a pozemku p.č. 9, o výměře 48 m2, za 1,- Kč v k.ú. Dřevohostice do majetku TJ Sokol
Dřevohostice s tím, že kupující uhradí veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem
pozemku.
Zdůvodnění: ZM zdůvodňuje prodej pozemku p.č. 7/2 za 1,- Kč a pozemku p.č. 9
za 1,- Kč v tím, že pozemky jsou užívány, ošetřovány a upravovány již několik desetiletí
TJ Sokol Dřevohostice a slouží ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití občanů
Dřevohostic a okolí.
materiál č. 21: a) Využití finančních prostředků vedených u České spořitelny, a.s. na podúčtu
č. 981224-1883124369/0800 na vytvoření „Fondu rekonstrukce a modernizace
bydlení na území městyse Dřevohostice“.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo neschválit:
materiál č. 9: a) Žádost Ing. Antonína Chytila a Ing. Milady Chytilové, Mlýnská 454, Dřevohostice
o odkoupení části pozemku p.č. 470/1 v k.ú. Dřevohostice
materiál č. 22 b) znovuprojednání žádosti o povolení příjezdu k tenisovým kurtům
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice pověřuje:
materiál č. 9: b) Radu městyse Dřevohostice najít takové řešení, které bude přijatelné pro obě strany
a podat následně na schůzi ZM informaci o vyřešení dané situace
materiál č. 21: b) Radu městyse Dřevohostice vypracovat obecně závaznou vyhlášku o použití
účelových prostředků „Fondu rekonstrukce a modernizace bydlení“ na území městyse
Dřevohostice a předložit ji zastupitelstvu k projednání a schválení na zasedání
zastupitelstva městyse v měsíci červnu 2009.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
materiál č. 1: Kontrola usnesení ZM ze dne 18.12. 2008
materiál č. 6: Žádost o změnu územního plánu městyse Dřevohostice
materiál č. 10: Zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Přerov o stavu veřejného pořádku pro městys
Dřevohostice.
materiál č.14: Informaci o kontrole hospodaření městyse Dřevohostice provedené pracovníky KÚOK
materiál č.17: Informaci o volbách do Evropského parlamentu
materiál č.18: Informace z jednání Rady městyse Dřevohostice
materiál č.22: a) Zprávu kontrolního výboru ZM Dřevohostice
b) Žádost o povolení příjezdu k tenisovým kurtům

Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, 26. 3. 2009 ve 21.17 hodin.

Petr Dostál
místostarosta městyse

vyvěšeno:

27. 3. 2009

sňato:

14. 4. 2009

Stanislav Skýpala
starosta městyse

