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9, srpna2Dl7

Věc: Usnesení ze zasedání zastupitelstva OBCE DŘÍTEČkonaného dne 9. srpna 2017
od 20 hod.

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Dříteč
Usnesení č.412017

Zastupitelstvo Obce Dřítečpo projednání

schvaluje

1)

2)

3)
4\

5)

6)

7)

Uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřizeni služebnosti inženýrs§ých sítí(vodovodní přípojky
akanalizaénípřípojky) vobecních pozemcích č. parc, 1000/6 a č. parc. l000l7 vk,ú. Dříteč
s manžely Evou a Romanem Papíkovými coby budoucími oprávněnými a Obcí Dříteě coby
budoucí povinnou
Uzavření smlouvy o ýpůjčceprostor obecní knihovny nacházející se v přízemí budovy ě.p.49 na
pozemku č. parc. st.29/I za úěelem vYuky dětí hře na hudební nástroje s p. Janem Troníčkem, na
dobu rreurčitou. od L záii 2011
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zaíízeník distribučnísoustavě se
společnostíČpznistribuce, a.S., IČ 24129035, sídlo Teplická 8'74l8,405 02 Děčín- DěčírrIVPodmokly
Uzavření smlouvy s manžely Ladislavem a Olgou Pavlištoými o prodeji obecního pozemku č.
parc. 619/13 o ýměře 32 m2 nově vzniknuvšího dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
a změnu hranice ě,352-6412010 ze dne 17.8.2010 za částku 100,- Kě/m2 a zároveň o nákupu
pozemku č. parc. 61917 v k.ú. Dříteč o ýměře 65 m2 do vlastnictví obce za ěástku 100,- Kč/m2
Vyhlášení záměru dle § 39 zákona o obcích, pozemkové směny |ýkajících se pozemků v k.ú.
Dříteč a to části obecního pozemku č. parc. 6419 o velikosti 256 m2 za tomu velikostně
odpovídajícímčástem pozemků č. parc, 6418, č. parc. 17110 a ě. parc. 6415 ve vlastnictví
Ceskomoravské myslivecké jednoty z.s. - okresního mysliveckého spolku Pardubice, sídlo Hůrka
1789, BíléPředměstí, 53012 Pardubice, zaaenlJ stanovenou znalec§tmposudkem
IJzavření darovací smlour,y s panem Janem Ša.avcem coby dárcem a Obcí Dřítečcoby
obdarovanou, na zák|adé nížpřejdou do vlastnictví Obce Dřítečnásledující pozemky v k.ú.
Dříteč,obec Dříteč: (i) stávající pozemky č. parc. 778, é. parc.777160, ě. parc. 777l54 a č,parc.
777/3, (ii) nově vznikající pozemky č. parc, 777l78, ě. parc. 77719, č. parc. 777l79, č, parc.
777180 a č. parc. 7'17l8l dle geometrického plánu č, 537-21812017 pofurzeného Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, (iii) nově vznikajici pozemky ě.
parc,775149 a č. parc, 775152 dle geometrického plánu č. 528-207l20l7potvrzeného Katastrálním
úřadem pro Pardubic§ý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a (iv) nově vznikajici pozemky č.
parc. 775154, ě. parc. 775155 a č. parc. 78012 dle geometrického plánu ě, 539-2I9l20I7
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, s
rozxazovacipodmínkou podpisu smlouvy včetně protokolárního předrání předmětu daru obci
nejpozději do 3I.12,2017
Uzavíeni smlouvy mezi Obcí Dřítečcoby obdarovanou a kupujícím vjedné osobě a Janem
Saravcem coby dárcem a společnostíGREEN GOLF Pardubice, a.s. coby prodávajícím ohledně
pozemků s komunikacemi, nacházejicich se v k.ú. Dříteě, obec Dříteč:(i) stávajících pozemků ě.
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parc.777lll, č. parc. 777166 a č. parc. 777l12 a (ii) nově vznikajícího pozemku č. parc. 775lI0
dle geometrického plánu č. 513-42712016 potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubiclqý kraj,
Katasffální pracoviště Pardubice, když pozemky jsou převáděny bezplatně a komunikace na
předmětných pozemcích jsou převáděny za částku 1.000,- Kč včetně DPH; s romazovací
podmínkou podpisu smlouvy věetně protokolárního předání předmětu daru a předmětu převodu
obci nejpozději do 31.I2,20l7
Uzavřeni smlouvy o převodu inženýrských sítído vlastnictví obce Dřítečse společnostíGREEN
GOLF Pardubice, a,s. coby převodcem a Obcí Dřítečcoby nabyvatelem, a to konkrétně dešťové
kana|izace, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě Dříteč- sever, za celkovou
částku 3.000,- Kč věetně DPH s rozlazovací podmínkou podpisu smlouly včetně protokolárního
předání předmětu převodu obci nejpozději do 31.I2,20I7
Uzavíenísmlouvy mezi Obcí Dřítečcoby obdarovanou a kupujícím v jedné osobě a Petrem
Koblížkem coby dárcem a spoleěností GREEN GOLF Pardubice, a.s. coby prodávajícím ohledně
pozemku s komunikacemi nacházejícího se v k.ú. Dříteč,obec Dříteča to nově vznikajicího
pozemku ě. parc. 777/30 dle geometrického plánu č. 513-42712016 potvrzeného Katastrálním
úřadem pro Pardubic\ý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, když pozemek je převáděn
bezplatně a komunikace na něm úplatně (ve spojitosti s bodem 7 qýše); s ron/azovací podmínkou
podpisu smlouvy věetně protokolárního předání předmětu daru a předmětu převodu obci
nejpozděj i do 3 Ll2,2017

10) Změnu ceníku za krátkodobý pronájem obecního sálu a dalších obecních prostor (knihovny)
s účinnostíod 7. záři2017 (nájemné 100,- Kč + DPtl/hod a nájemné 1.500,- Kč + DP}Vden)
11) Vyhlášení záměru pronájmu prostor obecní knihovny nacháaejícíse v přízemíbudovy é.p.49 na
pozemku č. parc. st.29ll pro účelyprovozu anglické školičky(1 x dopoledne !ýdně)
bere na vědomí:

12) Zprávu Finančníhoýboru o namátkové kontrole - provedení inventury peněžních prostředků
vpokladně Obce Dříteě ze dne I0.7.20l7; ve2. pokladně Obce Dříteě - evidence hrobů ze dne
I0.7 .2017 a v pokladné ZŠaUŠOritee ze dne 17 .7,2017
13) Zádost pana Václava Syrůěka o nápravu závadného stavu (neoprávněné užitíjeho pozemku)
14) Zádost charity o příspěvek na hospicovou péči5.000,- Kč stím, že o ni bude rozhodováno na
dalšímj ednání zastupitelstva

15) Rozpočtovéopatření é. I0l20l7 a II|20I7.

Celkové příjmy a výdaje po 11, úpravě rozpočtu ve výši:

Příjmy: l0.325.952,-Kě
Výdaje: 9,303.952,-Kě

/
'i'aď*l,,,^í
Mgr. Jana Radilová
místostarosta obce
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