Zápis ze zastupitelstva
Zastupitelstvo Obce Krátká Ves
Zápis č. 9/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Krátká Ves, které se konalo dne 19. 9. 2018 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Krátké Vsi
Dle prezenční listiny přítomni: Jiří Ondráček, Božena Čejková, Vladimír Klement, Petra
Gregorová, Kateřina Nováková, Libor Chlubný, Karel
Kubát
Omluveni:
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

Zahájení
Schválení prodeje části obecního pozemku Adamec
Záměr prodeje obecního pozemku- Domkář
Strašidelná stezka – akce pro děti
Příkaz ČIŽP - pokuta 30 000 Kč
Usnesení a závěr

Zahájení

Starosta přivítal přítomné a jmenoval zapisovatelkou paní Čejkovou
Ověřovatelé zápisu: pí. Nováková, p. Chlubný
Pro: 7 hlasů
Návrhová komise:
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

pí. Gregorová. p. Kubát
Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatel zápisu z minulého zasedání p. Chlubný zápis přečetl a ověřovatelé zápis podepsali
– bez připomínek.
Kontrolu plnění usnesení ze zasedání provedl starosta – usnesení jsou průběžně plněna.
Starosta přečetl navržený program zasedání.
Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li další připomínky nebo návrhy k programu:
bez připomínek a návrhů.
Starosta nechal hlasovat o schválení programu
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Schválení prodeje části obecního pozemku Adamec
Na základě žádosti pana Radima Adamce projednalo obecní zastupitelstvo prodej obecního

pozemku, pozemkové parcely č. 813/1 - ostatní plocha v katastrálním území Krátká Ves
(674125). Výměra pozemku je 178 m2, Pozemek bude prodáván za cenu úředně stanovenou
pro naši obec. Zaměření pozemků a právní služby hradí nabyvatel pozemků. Záměr byl
vyvěšen na úředních deskách v období od 14. do 29. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce Krátká Ves schválilo prodej obecního pozemku parc. č. . 813/1 v
katastrálním území Krátká Ves panu Radimu Adamcovi.
Pro: 7 hlasů

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno
3) Záměr prodeje části obecního pozemku
Na základě žádosti pana Bohumila Domkáře projednalo obecní zastupitelstvo, na svém
zasedání dne 17. 9. 2018, záměr prodeje obecního pozemku, pozemkové parcely č. 54/18
(zahrada), katastrální území: Krátká Ves (674125). Celková výměra pozemku je 184 m2.
Pozemek bude prodáván za cenu úředně stanovenou pro naši obec. Zaměření pozemků a
právní služby hradí nabyvatel pozemků. Mapka v příloze č. 1 zápisu
Záměr byl vyvěšen na úředních deskách dne 24.9.2018
4)
Strašidelná stezka – akce pro děti
Obecní zastupitelstvo projednalo příspěvek na akci pro děti a rozhodlo se přispět částkou
3 000 Kč na drobné dárky pro děti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krátká Ves po projednání příspěvek na karneval schválilo
Pro: 7 hlasů

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
5) Příkaz ČIŽP - pokuta 30 000 Kč
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Rozhodnutím České inspekce životního prostředí
v Havlíčkově Brodě udělit Obci Krátká Ves pokutu ve výši 30 tis. Kč. Pokuta byla udělena
za ohrožení vodního toku v důsledku rekultivačních prací na pozemku p.č. 407 v k.ú. Krátká
Ves.

6) Různé
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí proplacení následujících faktur:
Kotrč František – klempířské práce 3 025 Kč
ARRIVA – dotace na přepravu autobus, prosinec 373Kč

Zapsala : …………………………
Božena Čejková

…………………………………..
Jiří Ondráček - starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Kateřina Nováková, Libor Chlubný
………………………………

……………………………...

