Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou
ze dne 11. 2. 2020, č. 16
Přítomni: Ing. Luděk Saxl, Mgr. Zdeněk Filip, pan Miloslav Houska, paní Václava
Máchová, pan Josef Brynda, Bc. Blanka Menčíková

Program pro jednání:

1. Záměr výpůjčky pozemků slepého ramene Volyňky za účelem
zajištění péče o RBK Niva pod Volyní.
2. Projednání posudku zdravotního a statického stavu stromů
v intravilánu obce.
3. Projednání žádosti pana Václava Kováře o odprodej části
pozemku st. 30 (usnesení 15.6. ze dne 29.12.2019) po místním
jednání naplánovaném na 10.2.2020.
4. Dohoda o provedení práce.
Usnesení č. 16.1. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program jednání.
Usnesení č. 16.2. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo jako zapisovatele Mgr.
Zdeňka Filipa a jako ověřovatele všechny členy zastupitelstva.
Usnesení č. 16.3. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo výpůjčku pozemků
slepého ramene Volyňky (pozemky p.č. 382, 384, 385, 391, 829, 1284, 1285,
1292/11, 1295) za účelem zajištění péče o RBK Niva pod Volyní K-113Strunkovice nad Volyňkou vypůjčiteli REVITA CZ o.p.s. IČ 28079086. Smlouva o
bezplatné výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16.4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s posudkem zdravotního a
statického stavu stromů v intravilánu obce a pověřilo místostarostu zajištěním
nabídek od oprávněných firem dle vypracovaného posudku.
Usnesení č. 16.5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním ohledně žádost pana
Václava Kováře o odprodej části pozemku st. 30. Pan Kovář souhlasí s návrhem
obce na směnu pozemků (část pozemku st. 30 za část pozemku st. 29 a část
pozemku p.č.897/4). Záměr směny bude projednán po vypracování
geometrického plánu.

Usnesení č. 16.6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ukončením dohody o
provedení práce na údržbu komunikací a údržbu veřejné zeleně panem Miloslavem
Houskou k 31.12.2019. Zastupitelstvo zároveň jednohlasně odsouhlasilo dohodu o
provedení práce na údržbu komunikací a údržbu veřejné zeleně od 1.1.2020 na dobu
neurčitou s panem Michalem Habichem, bytem Strunkovice nad Volyňkou 75, za
stejných podmínek jako byla dohoda o provedení práce s panem Miloslavem Houskou,
a to za měsíční odměnu 5500 Kč před zdaněním v rozsahu 300 hodin ročně.

Zapsal: ………………………
Ověřovatelé:

Starosta: ………………………

