Obec Okrouhlá
Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02 Cheb

Usnesení č. 1/2016 ze dne 01. 02. 2016
vyplývající z programu zasedání zastupitelstva obce –
příloha zápisu z 1. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá
Kontrola usnesení ze zasedání OZ z 10/12/2015 č. 12.
K bodu 1)
OZ schválilo prodej p. p. č. 1064/2 v k. ú. Okrouhlá o výměře 3609 m2 s věcným břemenem
p. Petru Bayerovi za částku Kč 65,00 /m2, s tím, že daň z nemovitosti a vklad do katastru platí
kupující a pověřuje starostu P. Zetochu k podpisu kupní smlouvy.
K bodu 2)
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k zadání a předložení cenových nabídek na zateplení
budovy OÚ v Okrouhlé dle stávajícího projektu.
K bodu 3)
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu P. Zetochu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu KK
na veřejné osvětlení – výměna vzdušného kabelu v Okrouhlé a podání žádosti o dotaci
z rozpočtu KK na rekonstrukci zasedací místnosti v budově OÚ v Okrouhlé. Zároveň OZ
pověřuje starostu k zajištění cenové nabídky projektu na opravu VO v souvislosti se
zbudováním chodníků podél komunikace Okrouhlá – Jesenice.
K bodu 4)
OZ souhlasí se směnou části pozemku p. p. č. 221/1 v Okrouhlé (Agro&Kombinát Dolní
Žandov s. r.o.) za zahrady nájemníků bytových domů v Okrouhlé (p. p. č. 220/3 – 220/20) a
pověřuje starostu k zajištění smlouvy o směně pozemků (AGK DŽ) s jejich majiteli za
vybrané části obecních pozemků p. č. 728/2 v k. ú. Jesenice u Chebu a 207/02 v k. ú.
Okrouhlá u Chebu.
Různé
K bodu 5)
OZ pověřuje místostarostu F. Ťupu k zajištění statika pro stavební úpravy zasedací místnosti
v budově OÚ Okrouhlá.
OZ souhlasí s umístěním posilovny v části budovy obchodu v Okrouhlé a pověřuje starostu
k zajištění stavebních prací s tím spojených – vybudování dveří, příčky, osazení větracího
okna ve sklepě, nahrazení drátěné příčky zděnou a zajištění podružného vodoměru.
K bodu 6)
OZ projednalo žádost manželů Dujkových na prodej části pozemkové parcely o výměře cca
1300 m2 a souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 207/2 v k. ú. Okrouhlá
dle zákresu.
Starosta P. Zetocha, Dis.

Místostarosta František Ťupa

