OBECNÍ ÚŘAD OTASLAVICE
Počet listů: 1

20.3. 2012

Počet příloh: 1

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OTASLAVICE
ZE DNE 20.3. 2012
V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce:
I. Schvaluje rozpočet obce Otaslavice na rok 2012, viz. příloha č. 1.
II. Schvaluje prodej obecních pozemků zastavěných rodinnými domy v části obce
Zahrady těmto kupujícím
parc. č.

výměra

kupující

 522
 521/2
 520/2
 518
 517
 533
 531
 529
 527
 526
 530/2
 528/2

43m2
37m2
15m2
57m2
80m2
84m2
94m2
87m2
42m2
9m2
7m2
7m2

M. Štraitové
M. Štraitové
manželům Palátovým
manželům Palátovým
manželům Kaplánkovým
Haně Hynkové
manželům Vrbkovým
Lence Adamové
manželům Ošlejškovým
Karlu Zedníčkovi
manželům Ošlejškovým
Karlu Zedníčkovi

Za cenu která bude stanovena takto:
a) kupní cena za pozemek ve výši 70,-Kč/ m2
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu pro rozdělení
pozemků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
Odůvodnění kupní ceny: V letech 2008 až 2010 bylo provedeno nové mapování vnitřní
trati v obci Otaslavice a v roce 2011 byl vyhlášen nový katastrální operát pro k.ú. Horní
Otaslavice a k.ú. Dolní Otaslavice. Vzhledem k tomu, že výše uvedené rodinné domky se
nacházejí na rozhraní obou katastrálních území došlo při stavbě rodinných domů k jejich
stavbě i na pozemku obce v sousedním katastrálním území. Ani ze strany stavebního
úřadu při kolaudaci nebyly vzneseny námitky. Zastupitelstvo obce ve snaze, o uvedení
skutečného stavu do souladu s právním stavem a vzhledem k tomu, že tento stav trvá již
několik desetiletí, s přihlédnutím k cenám pozemků v minulosti stanovilo prodejní cenu
nižší než je cena obvyklá na částku 70,-Kč/m2.
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III. Schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Otaslavice o
výměře 38m2 na Olomoucký kraj.
IV. Schvaluje hospodaření ZŠJF za rok 2011 a rozdělení hospodářského výsledku do
fondů.
V. Schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení muzea Josefa Františka z MAS Na
cestě k prosperitě.
VI. Schvaluje výši nájemného za hrobové místo ve výši 10 Kč/m2/rok.
VII. Schvaluje podání žádosti o kácení stromů v parčíku u hřbitova.
**************************************************************************

_________________________
místostarosta: Ing. Roman Palát

_________________________
starosta: ing. Rostislav Drnovský
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