Z Á P I S

č. 29/2018

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 20. 7. 2018 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, J. Šetka, V. Sochna, B. Tichavová, I. Havlová
OMLUVENI: M. Chalupa,
Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce. Informace o konání
zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 12. 7. do 20. 7. 2018. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou p. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) Oznámení o přijetí daru nemovitosti
2) Odkoupení částí pozemku podle skutečného užívání k cestě na rašelinu
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Oznámení o přijetí daru nemovitosti
Starosta seznámil zastupitelstvo se situací, kdy vlastník pozemku p.č. 286/1 Pavla Koudelková získala
směnou s manželi Sochnovými pruh pozemku o šíři 2m, parc. č. 286/9 o výměře 29 m2, pro zajištění
přístupu na pozemek a položení sítí ze severní strany, z místní komunikace p.č. 1264/1. Pavla Koudelková
následně nabídla tento pozemek darem obci. Starosta její nabídku přijal.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí daru pozemku p.č. 286/9 o výměře 29 m2 zahrada
do majetku obce.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 2 - Odkoupení částí pozemku podle skutečného užívání k cestě na rašelinu
Starosta sdělil zastupitelstvu, že obecní komunikace parc. č. 1257/1 vedoucí na rašelinu vede ve skutečnosti
po části pozemků č. 278/6 a 412/11 v majetku rodiny Beránkových. Starosta nechal vyhotovit geometrický
plán na oddělení skutečně užívané části komunikace. Geometrickým plánem byly odděleny díl „c“
z parcely 278/6 a díl „b“ z parcely 412/11 o celkové výměře 81 m2, které dohromady dávají parcelu 278/6.
Starosta navrhnul odkoupení této nově utvořené parcely za 25,- Kč/m2, tedy celkem za 2025,- Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nově utvořené parcely 278/6 ostatní plocha,
manipulační plocha, dle geometrického plánu č. 346-364/2017, o výměře 81,- Kč/m2 za
2025,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

