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

Usnesení č. 02/2016 ze dne 07. 04. 2016
vyplývající z programu zasedání zastupitelstva obce –
příloha zápisu z 2. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá

Kontrola usnesení ze zasedání OZ č. 1 z 01. 02. 2016.
K bodu 1)
OZ nevybralo zhotovitele zateplení budovy OÚ v Okrouhlé z předložených cenových
nabídek. OZ přistoupilo ke změně zadání – zateplení střechy budovy OÚ – a pověřuje starostu
k zajištění cenových nabídek na tuto akci do příštího zasedání OZ.
K bodu 2)
OZ projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy SPIRAL spol. s r. o. Třebechovice – Ing.
Kodýtka na rekonstrukci zasedací místnosti a úpravu a sociálního zázemí a pověřuje starostu
k podepsání smlouvy.
K bodu 3)
OZ projednalo cenové nabídky IDGPRO Cheb a DSVA Cheb na chodník podél místní
komunikace na p. p. č. 865/1 v k. ú. Jesenice a 1182/2 v k. ú. Okrouhlá a odročuje tento bod
jednání na další zasedání OZ.
K bodu 4)
OZ nesouhlasí s pronájmem obecní chaty na st. č. 85 v k. ú. Jesenice u Chebu dle žádosti p.
Zdeňky Langové z Rokycan na období 4-10/2016.
K bodu 5)
OZ projednalo žádost o prodej části poz. č. 207/2 v k. ú Okrouhlá manželům Dujkovým o
rozloze cca 1300 m2 (vyvěšeno 3/2/2016 a sejmuto 19/02/2016) a souhlasí s prodejem
pozemku po zaměření dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce: obytný
soubor Okrouhlá. OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy o prodeji s tím, že DPH k prodeji,
platné od roku 2016, poplatek za vyjmutí z půdního fondu, vklad do katastru a daň
z nemovitosti hradí kupující.
K bodu 6)
OZ souhlasí se směnou části pozemku p. p. č. 221/1 v Okrouhlé (Agro&Kombinát Dolní
Žandov s. r.o.) za pozemky Obce Okrouhlá p. č. 27/2, 28/7, 28/8, 28/9 a pověřuje starostu
k podpisu Smlouvy o směně pozemků s majiteli firmy Agro&Kombinát Dolní Žandov s. r. o.

K bodu 7)
OZ projednalo nabídku revitalizace zeleně v obci Okrouhlá firmy DOMOZA ČEZ a pověřuje
starostu pro zajištění pracovní porady s projektantem k podrobnějším informacím.

8) Různé
1.8 OZ souhlasí s předloženou nabídkou p. Pavla Chomy z Okrouhlé na osvětlení pergoly
v parku v Okrouhlé a pověřuje starostu P. Zetochu k podpisu Smlouvy o provedení práce.
2.8 OZ souhlasí s předloženou nabídkou firmy DŘEVOSTAVBY p. Liďáka z Okrouhlé na
vytvoření zázemí v pergole v parku v Okrouhlé pro konání kulturních akcí a pověřuje starostu
P. Zetochu k podpisu Smlouvy o provedení práce.
3.8 OZ pověřuje starostu k zajištění podrobnějších informací od p. Chválové k projednání
nařízení vlády č. 52/2015 – podklady a výpočty odměn zastupitelů - na další zasedání OZ.
4.8 OZ projednalo návrh koupě části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Jesenice u Chebu od firmy
FISHMARKET Třeboň pro splnění podmínek pro využití DOTACE KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ a odročuje tento bod na další zasedání OZ.
5.8 OZ nesouhlasí s nabídkou P. Cupáka na sochu z pařezu pokáceného dubu v parku
v Okrouhlé a pověřuje starostu k zajištění dalších cenových nabídek a zároveň zjistit cenu
zbylé kulatiny na odprodej.
6.8 OZ schválilo k bodu 1) Usnesení č. 1/2016 ze dne 01/02/2016 platbu DPH kupujícím p.
Petrem Bayerem k prodeji pozemku p. č. 1064/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu.
Starosta P. Zetocha, Dis.

Místostarosta František Ťupa

