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ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICE NAD SÁZAVOU
číslo 05
dne 26.3.2009
Přitomni:
Omluveni
Hosté
Ověřovatelé:
Zastupitelstvo

Ing. Ladislav Horký, , p.Karel Čeleda, p, Petr Najbrt, , íng. Leoš Bláha, , p. Václav
Hulka, p. Jaroslav Prokš
p.Marek Hanzlik, MUDr.Oldřiška Drbohlavová, K.Čeleda přijde později
Milan Plodik Havličkobrodská realitní s.r.o. HUO Ing. Jan Zvolánek
Ing. Bláha. p, Václav Hulka
obce je usnášeni schopné
PROGRAM
B

NOVÉ

B1

LOKALITAHÁJEK

C

Různé
Stromy náměstí
Obecní úřad - dočasná organizační změna

C1
C2
B

NOVÉ

-r

B1
LOKALITAHÁ1JEK
p, Novák P. Upnice n.Sáz. jako prodávající a p. Olšbauer jako kupující jsou zastoupeni p. M.
Plodíkern
V.Bodnár ( Becc a CO a.s.) se omluvil, je v Hongkongu, s návratem 12.4.
Základní údaje :
St. parcel je v území 32 ks ( bez území VVCBECC) ,
výměry
kupující
p, Olšbauer
26.327 m2
(A)
V.Bodnár
12.967 m2
B
Obec
11.385 m2
C
50.679 m2
Termín uzavřeni smluv je stanoven ze strany prodávajicho do 31.5.2009
Prodávající požaduje složeni částky v notářské úschově, po zápisu do katastru bude platba
uvolněna.
V případě , že BECCod záměru odstoupí p. Olšbauer nemá zájem v současné době odkoupit tuto
část.
obec odkoupí pozemky B + C -= 24.352 ml x 70 Kč = 1.704.640,·Kč
Varianta
A
území B se dále rozdělí ,
B
obec má zájem o pozemky 19,20,21 a dle připr.GP část území B
Každý ze zastupitelů si do data 9.4. ( plánovaný termín ZO) připraví písemně návrhy do této
smlouvy o spolupráci. Na jejich základě bude připraven rámec smlouvy o spolupráci .
Před uzavřením kupních smluv bude tato smlouva odsouhlasena.
Na odkoupení pozemků bude nutno vzít úvěr, přípravou podmínek je pověřen starosta.
Úpravou GP je pověřen p. Plodík , do data 9.4.
Příští jednání zastupitelstva bude posunuto na termín čtvrtek 16.4. od 18 hod.
Do tohoto data bude známo stanovisko V. Bodnára ( Becc a CO )

RUZNÉ
Stromy , náměstí
Ve finální fázi zpracování projektových pro dokončení rekonstrukce náměstí podal autor
úprav arch. Aleš Burian návrh na výměnu stávajících 2 ks jírovců ozn. Č. 8 a 9. Před čp. 276
a 293 ( vedle schodiště ke kostelu pohledem na kostel vpravo ) Stromy dle platné
dendrologie jsou neperspektivní.
Nové zádlažby prováděné v blízkosti stávajících kořenových systémů stromů by v budoucnu
bylo obtížné opravovat. Téměř na místa těchto stromů budou vysazen dva nové, obdobně
jírovce, jak.o v horní části náměstí u Sv. fmmaculáty.

----=-- -

Zastupitetstvo

souhlasí .

C2

Obecní úřad - dočasná organizační změna
V letošnímu roce bude dokončena poslední etapa rekonstrukce náměstí ( viz sdělení MF o
poskytnuti dotace)
Na základě návrhu starosty dLe 584 odst. 1) písmok) rozhodlo zastupitelstvo o jeho dočasném
uvolnění z výkonu svého zaměstnáni pro ptný výkon funkce starosty na období duben listopad ( 8 měsíců )
Hlasováni
pro
5
Proti
2

C3

B.Vočadlo • čp
Návrh na zpevnění části příjezd. komunikace od st. silnice Dolní Něsto· N.odrý křiž
Sdělen záměr na využití poz, ve svém vlastnictví pod cestou k Wodrému kříži, blíže
nespecifikováno
~
Návrh na úpravu chodníku podél záp.strany oloceni budovy čp. 295 - dorovnáni štěrkem
Bude provedeno letos

USNESENí
Body jednáni obecního zastupitelstva
C2

Obecní úřad - dočasná organizační
ZAPSALI
OVĚŘILI
HLASOVÁNí

změna

Ing. L. Horký, p. Alena Kučírková
Ing.Bláha, p. Václav Hulka
Pro všichni

Za věcnou správnost zveřejněného

zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký

