USNESENÍ
z 07/17. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce v Dolních Nětčicích
konaného dne 4.září 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE
schválilo :
1. Výkup pozemku s nemovitostí p.č. 117 do majetku obce za cenu do výše 180.000,-Kč a
pověřuje starostu obce ke všech úkonům souvisejících z vyřízením tohoto výkupu.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 29.12.2014 o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy
3. Prodej obecního pozemku p.č. 169/8 ( původně p.č. 169 a 655 – ostatní plocha) o
výměře 810 m2 dle nového geometrického plánu manželům Nemček Radek a
Nemčeková Lucie bytem Ostrava-Hrabová, Paskovská 581/35. Cena pro tento prodej je
50,-Kč/m2. Náklady na pořízení smlouvy a geometrického plánu hradí kupující.
4. Prodej obecního pozemku p.č. 169/9 ( původně p.č. 180/1 a 169 – ostatní plocha) o
výměře 325 m2 dle nového geometrického plánu pí. Onderkové Ireně bytem Dolní
Nětčice 71. Cena pro tento prodej je 50,-Kč/m2. Náklady na pořízení smlouvy a
geometrického plánu hradí kupující..
5. Jednorázový poplatek ve výši 100,-Kč za vylepování volebních plakátů registrovaných
stran a hnutí pro volby 2017.
6. Věcný dar pro Obec Soběchleby do výše 1.000,-Kč na organizaci běžeckého závodu
“Soběchlebecký Š-krpál“.
7. Záměr obce Dolní Nětčice o pronájmu části pozemků parc. č. 713 – vodní plocha a části
pozemků parc. č. 1411 – vodní plocha od vlastníka Povodí Morava, s.p. po dobu 5 let o
celkové výměře 2270 m2 za dohodnutou cenu dle cenové mapy pronájmu pozemků Povodí
Moravy, s.p. 7,90 Kč/m2 za rok tj. 17.933 Kč za jeden kalendářní rok.
8. Výdaje obce na stavbu vodní nádrže „Stará“ ve výši 300.000,-Kč § 2333 položka 6121.
9. Rozpočtové opatření č. 9 2017/09 č. dokladu 8810.

bere na vědomí :
10. Rozpočtové opatření č.8 2017/08 č. dokladu 8809.
V Dolních Nětčicích 4.9.2017
__________________
František Lacina
starosta obce

______________________
Miroslav Dohnálek
místostarosta

