Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice nad
Volyňkou ze dne 27.7.2007, č.67
Přítomni: p. Krbec,p.Houska, Mgr. Filip, p.Šťastný, pí. Mesiariková, pí.Prázná
Hosté : p. Kazimour
Program pro jednání:

1. PROJEDNÁNÍ NAROVNÁNÍ VLASTNICTKÝCH A
UŽIVATELSKÝCH POMĚRŮ NA POZEMKU P.Č.4/2
KTERÝ JE V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ A NA
KTERÉM JE POSTAVENA OBECNÍ KOMUNIKACE
2. PROJEDNÁNÍ NAROVNÁNÍ VLASTNICTKÝCH A
UŽIVATELSKÝCH POMĚRŮ NA POZEMKU P.Č.1266/2 A
ČÁSTI POZEMKU P.Č. 894/3 KTERÝ JE V SOUKROMÉM
VLASTNICTVÍ A NA KTERÉM JE POSTAVENA OBECNÍ
KOMUNIKACE
3. VÝBĚR DODAVATELE NA OPRAVU OBECNÍHO
ÚŘADU
4. ZASTÁVKA VE SMĚRU OD STRAKONIC

Usnesení č. 67.1. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo záměr odkoupení
pozemku p.č. 4/2.
Pozemek bude možné odkoupit celý za finanční hotovost, nebo vyměnit za
výměrou odpovídající část pozemku p.č. 1298. V případě realizace
vyrovnání změnou vlastnictví nabízí obec jako kompenzaci předchozího
dlouhodobého užívání pozemku p.č.4/2 dlouhodobý pronájem pozemku
p.č. 1298.
V úvahu rovněž přichází řešení smluvním oboustranným dlouhodobým
pronájmem pozemků p.č.4/2 a p.č.1298.
Usnesení č. 67.2. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo záměr odkoupení
pozemku p.č. 1266/2 na kterém se nachází obecní komunikace o výměře 51
m2 za cenu 150 Kč.
Usnesení č. 67.3. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo reálné zaměření
komunikace 897/21, na části pozemků p.č.894/3 a p.č.900/6 na kterých

komunikace leží vyhlašuje záměr k odkoupení za cenu 45 Kč. Náklady na
zaměření ponese obec.
Usnesení č. 67.4. Zastupitelstvo jednohlasně vybralo dodavatele na akci
„Oprava fasády obecního úřadu a rozšíření zastřešení navazující na hřiště“
firmu Milan Kouba – ZEDNICTVÍ Zálezly 54 za celkovou cenu 309 339
Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy s dodavatelem na výše
jmenovanou stavbu dle předložené nabídky.
Zastupitelstvo vybíralo ze třech nabídek:
1. Dodavatel Bártík spol. s.r.o. Dražejov 49, Strakonice
Celková cena 377 416 Kč cena za kompletní obložení deskami cetris.
Cena neobsahuje náklady na rozšíření střechy.
2. Dodavatel Bártík spol. s.r.o. Dražejov 49, Strakonice
Celková cena 283 144 Kč. Cena za obložení deskami cetris do výše cca
1,5m zbyvající část fasády klasická omítka
Cena neobsahuje náklady na rozšíření střechy
3. Dodavatel Milan Kouba ZEDNICTVÍ Zálezly 54
Celková cena 309 339 Kč cena za kompletní obložení deskami cetris včetně
rozšíření střechy.
Předložené nabídky jsou součástí zápisu jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 67.5. Zastupitelstvo projednalo realizaci zastávky.
Dodavatelem na projektovou dokumentaci přístřešku zastupitelstvo
vybralo firmu Bártík spol. s.r.o.
Usnesení č. 67.6. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo stržení
zatravněného prostoru mezi komunikací 1264/1 a p.č. 8. a jeho opětovné
osetí travinou. Zastupitelstvo odsouhlasilo dočasné přesunutí kontejnerů na
plastový odpad tak aby byla umožněna oprava nemovitosti na p.č. 8.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nutnost prořezu obecních stromů
sousedících s pozemkem p.č.8.

Zapsal: ………………………..
Ověřovatelé: ……………………….
Starosta: ………………………..

