Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice
nad Volyňkou ze dne 21.12.2007, č.72
Přítomni: p. Krbec, p.Šťastný, p.Houska, Mgr. Filip, pí. Mesiariková, pí.Prázná,
Ing. Saxl
Program pro jednání:

1. ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
2. PROJEDNÁNÍ PRODEJE POZEMKU MLÝNSKÉHO NÁHONU
NA P.Č. 1294
3. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2008.
4. PROJEDNÁNÍ PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY
5. PROJEDNÁNÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE
6. STANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Usnesení č. 72.1. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozpočtové opatření č.3,
viz příloha, která je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 72.2. Zastupitelstvo šesti hlasy (Zdeněk Filip se zdržel hlasování)
odsouhlasilo prodej pozemku mlýnského náhonu na p.č.1294 panu Zdeňku Filipovi
za cenu 6,5 Kč za m2. Odhadní cena jmenovaného pozemku je 6130 Kč (viz příloha
která je nedílnou součástí zápisu). Prodejní cena byla stanovena na 6,5 Kč za m2,
celková cena při výměře pozemku 4377 m2 je 28450,5 Kč, po zaokrouhlení 28500
Kč. Daň z prodeje a poplatky na Katastrálním úřadu uhradí kupující.
Podpisem kupní smlouvy a vkladu do katastru byl pověřen starosta a místostarosta.
Usnesení č. 72.3. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozpočet na rok 2008.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový, na straně příjmů ve výši 1151 tis. Kč na
straně výdajů ve výši 1007 tis. Kč, přebytek ve výši 144 tis. Kč bude použit na
splátku úvěru. Rozpočet je nedílnou součástí zápisu.

Usnesení č. 72.4. Vyhodnocení nabídek na pronájem obecního pohostinství
Počet došlých nabídek 2, neporušené obálky byly otevřeny na zasedání.
Zájemci: Ing. Zdeněk Bazala a Jaroslav Brabec.
Došlé nabídky byly přečteny a byla provedena kontrola stanovených podmínek pro
pronájem.
Kontrolou jednotlivých žádostí bylo zjištěno, že uchazeč o pronájem pohostinství
Ing. Zdeněk Bazala nesplnil stanovenou podmínku a to předložení oprávnění pro
provoz pohostinství. Tímto musela být tato nabídka vyřazena ze soutěže.
Zastupitelstvo šesti hlasy pro a jedním proti vybralo jako nájemce pohostinství na
následující tři roky pana Jaroslava Brabce a pověřilo starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 72.5. Zastupitelstvo jednohlasně přesunulo projednání dohod o provedení
práce na příští zasedání.

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

