Z á p i s č. 13
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
ze dne 8.června 2015
1. Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a konstatoval, že rada je usnášení
schopná. Členové rady byli seznámeni s předloženým programem jednání. Rada
program schválila. 5-0-0
2. Manželé Obrovi doručili na obecní úřad dopis s oznámením o odstoupení od uzavření
kupní smlouvy o prodeji obecních pozemků p.č. 1448/8 o výměře 326 m2 a p.č.
1448/9 o výměře 391 m2 . Jako důvod uvedli nejistotu, zda pozemek získají (více
zájemců) a našli si jiný pozemek ke stavbě. Jako druhý v pořadí s nejvyšší cenovou
nabídkou za 1m2 byli manželé Maděrovi. Rada obce vzala nabídku manželů
Maděrových na vědomí a předloží ji na nebližším zastupitelstvu obce jako
nejvýhodnější.
5-0-0
3. Rada projednala žádost pana Jaroslava Tesaříka, Svitavy, o odkoupení pozemku
p.č. 6464/1 o výměře 774 m2 . Rada vzala žádost na vědomí a doporučuje záměr
zveřejnit.
5-0-0
4. Rada projednala žádost pana Karla Sotony, Vendolí 170, o odkoupení, případně
pronájem pozemku p.č. 886 o výměře 626 m2 . Rada vzala žádost na vědomí a
doporučuje záměr zveřejnit. 5-0-0
5. Rada projednala žádost pana Milana Vybíhala o vybudování čerpací stanice z důvodu
neudělení souhlasu k napojení do domovní čerpací stanice paní Evy Šimrlové podle
projektové dokumentace. Jak paní Šimrlová uvádí, tak kanalizační práce byly
ukončeny již v minulém roce, kdy se pan Vybíhal mohl přípojit. Také od obce byla
nabídnuta pomoc občanům, kteří se chtěli připojit, a kterou pan Vybíhal nevyužil.
Rada obce neschvaluje vybudování samostatné domovní čerpací stanice pro pana
Milana Vybíhala. 5-0-0
6. Závěr

Jednání rady skončilo v 17:00 hod, dne 8.června 2015

Zapsal : Kamil Pavliš, dne 11.6.2015.

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

U s n e s e n í č. 13
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 8.června 2015
a/ Rada obce schvaluje :
1) Program jednání.

b/ Rada obce neschvaluje :
5) Vybudování samostatné domovní čerpací stanice pro pana Milana Vybíhala.
c/ Rada obce bere na vědomí:
2)

Nabídku manželů Maděrových na koupi pozemků p.č. 1448/8 o výměře 325 m2 a
p.č.1448/9 o výměře 391 m2 za cenu 107,- Kč/m2.

3) Žádost pana Jaroslava Tesaříka, Svitavy, o odkoupení pozemku p.č. 6464/1
o výměře 774 m2 .
4) Žádost pana Karla Sotony, Vendolí 170, o odkoupení, případně pronájem pozemku
p.č. 886 o výměře 626 m2 .

d/ Rada obce ukládá : 0

Hradci nad Svitavou, dne 11.6.2015

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

P r o g r a m č. 13
k jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 8. června 2015

3.
4.
5.
6.
5)
6)

Zahájení
Prodej pozemku p.č. 1448/8 a p.č. 1448/9
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 6464/1
Žádost o prodej, případně pronájem pozemku p.č. 886
Žádost o vybudování čerpací stanice
Závěr

Začátek jednání 16:00 hod.

Kamil Pavliš
starosta

