Městys Dřevohostice

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 24. 6. 2010 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 21. zasedání ZM Dřevohostice:
1. Kontrola usnesení zastupitelstva městyse
2. Projednání závěrečného účtu městyse Dřevohostice za rok 2009
3. Rozpočtové opatření č. 1/2010
4. Návrh OZV městyse Dřevohostice č. 2/2010 o místních poplatcích
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Dřevohostice pro volební období 2010 – 2014
v souladu s § 67 zák. 128/2000 Sb.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (dlouhodobý
pronájem pozemku p. č. 1249 v k. ú. Dřevohostice)
7. Smlouva o budoucí darovací smlouvě části pozemku p. č. 606 a p. č. 756 v k. ú. Domaželice
8. Odprodej pozemků v k. ú. Dřevohostice, p. č. 1040/4 o výměře 25 m2 za cenu 55,- Kč/m2 a
pozemku p. č. 1041/3 o výměře 54 m2 za cenu 55,- Kč/m2 , Mgr. Janě Výsmekové
9. Odprodej pozemků v k. ú. Dřevohostice, p. č. 1040/1 o výměře 356 m2 za cenu 55,- Kč/m2 ,
pozemku p. č. 1041/1 o výměře 875 m2 za cenu 55,- Kč/m2 a pozemku p. č. 1040/2 o výměře
200 m2 za cenu 155,- Kč/m2, vlastníkům 6-bytové jednotky ul. Lesní 382
10. Zpráva o výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2009
12. Zpráva o provedené kontrole matričních knih a sbírek listin
13. Mimořádné vydání Informačního bulletinu pro prezentaci volebních programů občanů, politických
i nepolitických seskupení pro nadcházející komunální volby 2010
14. Vyřazení části krajských silnic: silnice III/43724 - část a silnice III/43725 - celá a jejich zařazení
do majetku městyse Dřevohostice a vyřazení místní komunikace MO2-8/40 z majetku městyse
Dřevohostice a její zařazení do krajských komunikací
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
– ověřovatele zápisu Danuši Kociánovou, Ivanu Kopečnou
– návrhovou komisi ve složení Ing. Marie Zlámalová, Josef Kotek, Jiří Kasperlik
– program 21. zasedání ZM Dřevohostice včetně doplnění o bod č. 14
Materiál č. 2: ZM schvaluje závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2009 bez výhrad
Materiál č. 3 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 v předneseném znění
Materiál č. 5: ZM schvaluje počet členů Zastupitelstva městyse Dřevohostice pro volební období 2010 –
2014, v souladu s § 67 zák. 128/2000 Sb.,v počtu 15 členů
Materiál č. 6: ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu uzavřenou podle § 50a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi
městysem Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice, IČO: 00301213, zastoupeným panem
Stanislavem Skýpalou, starostou městyse a Milanem Pešákem, nar. 19. 1. 1973, bytem Chmelín, 751 14
Dřevohostice
Materiál č. 7 : ZM schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě“ na části pozemku p.č. 606 o výměře
cca 238,50m2 a p.č. 756 o výměře cca 179,00 m 2 v k.ú. Domaželice, určené pro stavbu s názvem
„Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1.etapa“ uzavřenou mezi městysem
Dřevohostice, se sídlem Dřevohostice , Náměstí 74, PSČ 751 14, IČO: 00301213, DIČ:CZ00301213 a
Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČO:60609460,
DIČ:CZ60609460, v souladu s § 85, písm. a) zák. 128/2000 Sb. o obcích.

Materiál č. 8: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 1040/4 o výměře 25 m2 – ostatní plocha a p. č.
1041/3 o výměře 54 m2 , zahrada, za částku 55,- Kč/m2 , Mgr. Janě Výsmekové, ul. Lesní 335,
Dřevohostice, v souladu s § 85, písm. a) zák. 128/2000 Sb. o obcích.
Materiál č. 9: ZM schvaluje odprodej pozemku:
• p. č. 1040/2 o výměře 200 m2 , zast. plocha, za částku 150 Kč/m2
• p. č. 1040/1 o výměře 356 m2 , ostatní plocha, za částku 55,- Kč/m2
• p. č. 1041/1 o výměře 875 m2 , zahrada, za částku 55 Kč/m2.
majitelům bytového domu Lesní č.p. 382, Dřevohostice, Milanu Cagašíkovi, Zdence Cagašové, Marii
Gaďourkové, Josefu a Anně Možných, Zdeňkovi Grňovi a Arance Radosavljevičové v souladu s § 85,
písm. a) zákona 128/2000 Sb. o obcích.

Zastupitelstvo městyse vydává:
Materiál č. 4: Obecně závaznou vyhlášku městyse Dřevohostice č. 2/2010 o místních poplatcích

Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, 24. 6. 2010 ve 19:30 hodin.

Petr Dostál
místostarosta městyse

vyvěšeno:
sňato:

27. 6. 2010

Stanislav Skýpala
starosta městyse

