VÝPIS
z 23. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 23.2.2017 ve Stožci
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Drahomíra Stanžovská
Miroslav Karabec
Antonín Hakl
Ladislav Drábek
Milan Kolmar
Miroslav Bažata
Jarmila Čadová
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: pí Čadová. a p. Drábek
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Nato byl starostkou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1.

2.
3.

Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
Pozemky
Různé

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)

1)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec jako prodávající uzavřela kupní smlouvu s Mgr. M. H. a MUDr. M.
N., oběma bytem xxx, jakožto kupujícími, na základě které obec prodá kupujícím do jejich podílového
spoluvlastnictví rovným dílem parcelu č. 231/15 o výměře 2534 m2 v k.ú. České Žleby, vytvořenou geometrickým
plánem č. 317-113/2014 oddělením od stávajícího pozemku parc. č. 231/1, v katastrálním území České Žleby, a to
za kupní cenu v celkové výši 2,027.200,-Kč bez DPH s tím, že část kupní ceny ve výši 727.912,-Kč byla uhrazena
kupujícími před podpisem kupní smlouvy a zbylá část kupní ceny včetně DPH bude kupujícími obci uhrazena
z hypotečního úvěru do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy s tím, že čerpání hypotečního úvaru bude předcházet
podání návrhu na vklad práva vlastnického dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí k příslušnému
katastrálnímu úřadu. Návrh kupní smlouvy je přílohou usnesení.

Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

2)

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, by obec přenechala Mgr,. K. K. do pachtu parcely č. 1013/1 o výměře 7810 m2,
č. 1019/36 o výměře 3485 m2, č. 1019/21 o výměře 3637 m2, č. 1002/22 o výměře 3716 m2, č. 1002/28 o výměře
2678 m2, č. 1023/3 o výměře 2158 m2 a č. 1039/55 o výměře 5507 m2, vše v k.ú. Stožec, a to za pachtovné ve výši
1.000,-Kč/ha a rok, to vše za účelem jejich využití k provozování zemědělské prvovýroby (pastva).

Následně bylo hlasováno:
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 3)

3)

Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že počínaje dnem 1.3.2017 stanoví měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva obce v plné výši stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, tedy
ve smyslu novely uvedeného vládního nařízení učiněné nařízením vlády č. 414/2016 Sb.

Nato proběhlo hlasování:
Pro: 3, Proti: 4 (Bažata, Čadová, Hakl, Kolmar), Zdržel se: 0
Návrh usnesení NEBYL přijat

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00. hod.

Bc. Drahomíra Stanžovská v.r.
starostka

