Městys Dřevohostice

Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 4. 6. 2013 od 17.00 hodin v konferenční místnosti v II. NP na zámku
v Dřevohosticích
Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 15. zasedání ZM Dřevohostice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rezignace na mandát zastupitele a složení slibu nového zastupitele
Určení ověřovatelů zápisu
Volba členů návrhové komise
Schválení programu
Stanovení odměny novému zastupiteli
Rezignace na funkci člena finančního výboru - volba nového člena finančního výboru
Volba předsedy finančního výboru
Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 507 v k.ú. Dřevohostice (školní
zahrada) - schválení záměru
9. Smlouva o smlouvě budoucí směnné a o právu provést stavbu na pozemku - schválení
záměru
10. Dotace ze SZIF na pořízení Lesní techniky
11. Poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Péče o krajinu v roce 2013
12. Prodej části pozemku v majetku městyse Dřevohostice p.č. 173/1 o výměře 57 m 2 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Dřevohostice
13. Prodej části pozemku v majetku městyse Dřevohostice p.č. 164 o výměře 38 m 2 v k.ú.
Turovice – schválení záměru
14. Informace
Zastupitelstvo městyse schvaluje
Materiál č. 2. - ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice,
Danuši Kociánovou, MUDr. Michaelu Roubalíkovou
Materiál č. 3. - návrhovou komisi ve složení: Předseda: Jiří Kasperlik
členové: František Seidl a Jaroslav Jančík
Materiál č. 4 - Program 15. zasedání ZM
Materiál č. 6 - člena finančního výboru Ing. Miladu Chytilovou
Materiál č. 7 - předsedou finančního výboru Karla Seidla
Materiál č. 8 - a) zveřejnění záměru na odprodej pozemku v předneseném znění – viz příloha
č. 1
b) výběrovou komisi na výběr developerské společnosti na zasíťování lokality
školní zahrada ve složení: Stanislav Skýpala, Petr Dostál, MUDr. Zdeněk
Kubín, Ing. Milada Chytilová, Danuše Kociánová, Jaroslav Jančík,
Karel Seidl
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Materiál č. 9 – zveřejnění záměru na směnu pozemku na základě níž smění mezi sebou –
Manželé Tomáš Zbíral a Ilona Zbíralová, oba bytem školní 365, 751 14 Dřevohostice - část b)
pozemku p.č. 508/2, oddělenou geometrickým plánem č. 387-12/2008, zpracovaným Jiřím
Šaratou a ověřeným KÚ dne 20.11.2008 pod č.j. 901/08 o výměře cca 75 m 2 za část pozemku
v majetku městyse Dřevohostice p.č. 508/1 oddělenou nově zpracovaným geometrickým
plánem, a to podél hranice obou dotčených pozemků p.č. 508/1 a 508/2 v celkové výměře cca
75 m2 .
Materiál č. 10 1. ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje Venkova ČR s registračním
číslem 12/017/1121a/671/002485 s celkovou výši přiznané dotace 45%.
2. ZM schvaluje spolufinancování z rozpočtu městyse Dřevohostice ve výši 55%
3. ZM pověřuje Radu městyse Dřevohostice provést výběr dodavatele Universálního kolového
traktoru.
4. ZM pověřuje starostu městyse podepsat s vybraným dodavatelem kupní smlouvu
5. ZM ukládá starostovi městyse informovat zastupitelstvo o celkové výši nákladů na zakoupení
Universálního kolového traktoru.
Materiál č. 12 - ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 173/1 o výměře 57 m2, ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Dřevohostice, odděleného geometrickým plánem č. 574-1012012 z pozemku p.č.
173, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dřevohostice, zapsaného pro městys Dřevohostice u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov za částku 25,-Kč/m 2.
Materiál č. 13 - ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku v majetku městyse
Dřevohostice p.č. 164/2 o výměře 38 m2, ostatní manipulační plocha, v k.ú. Turovice
odděleného geometrickým plánem č. 116-58/2013 z pozemku p.č. 164, ostatní plocha,
manipulační plocha v k.ú. Turovice, zapsaného pro městys Dřevohostice u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice rozhodlo
Materiál č. 5 - odměna neuvolněnému novému členu zastupitelstva nebude poskytována
Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, dne 4. 6. 2013 v 18.41 hod.

Petr Dostál
místostarosta městyse

Stanislav Skýpala
starosta městyse

vyvěšeno:
sňato:
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