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

Usnesení č. 04/2016 ze dne 25. 07. 2016
vyplývající z programu zasedání zastupitelstva obce –
příloha zápisu z 4. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá
Kontrola usnesení ze zasedání OZ č. 3 z 26. 05. 2016.
K bodu 1)
OZ projednalo a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 o investiční dotaci ve výši 73.000,00
Kč na realizaci akce: Rekonstrukce vzdušného kabelu pro VO v Okrouhlé – bytové domy dle
přílohy.
K bodu 2)
OZ pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy na p. p. č. 470/13 a 470/14 o výměře 1196
m2 v k. ú. Jesenice u Chebu (záměr vyvěšen 01. 06 – 22. 06. 2016), dle přílohy s pronájmem
na 10 let do 31. 12. 2025 za úplatu ==90.000,00 Kč/rok a výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany pro JUDr. St. Kučeru, K. Jouju, P. Klepsu, J. Kohouta, M. Poláčkovou, M. Reitmajera,
J. Rokyckého a M. Steinera.
K bodu 3)
OZ souhlasí s pronájmem chatky v k. ú. Jesenice u Chebu na p. p. č. 472 a pověřuje starostu
k vyvěšení záměru pronájmu.
K bodu 4)
OZ na základě námitky A. Zetochové ze dne 06. 06. 2016 č. j. 38/2016 k směně obecních
pozemků (vyvěšen 01. 06. 2016 – 22. 06. 2016) za část p. p. č. 221/1 v k. ú. Okrouhlá u
Chebu majitele AGK DŽ. OZ se směnou nesouhlasí.
K bodu 5)
OZ stanovuje zvýšení denního pokladního limitu pokladny Obce Okrouhlá na 50.000,00 Kč.
K bodu 6)
OZ pověřuje starostu k vydání rozhodnutí stavebníkům Lucii a Martinu Koreňových, bytem
Palackého 34, Cheb v zastoupení Petr Hradilem, Projekční kancelář Beránek & Hradil, Cheb
o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. (umístění
inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním
pozemku, na něm nebo na mostních subjektech) o umístění přípojky splaškové kanalizace –
délka 2,3 m za úplatu 1.000,00 Kč a vodovodní přípojka – délka 2,44 m za úplatu 1.000,00
Kč do tělesa místní komunikace p. p. č. 1439/1 v k. p. Okrouhlá u Chebu.
K bodu 7)
OZ souhlasí s prodejem obecní multikáry M25 Jaroslavu Zimmermannovi, Stebnice 11,
Lipová u Chebu za částku 20.000,00 Kč, který zároveň uhradí i ostatní související náklady
s převodem do majetku kupujícího (záměr vyvěšen 01. 06. – 22. 06. 2016) a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
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K bodu 8)
OZ pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy části pozemku p. č. 1155/1 v k. ú. Okrouhlá u
Chebu (záměr vyvěšen 01. 06. – 22. 06. 2016) o výměře cca 50 m2 p. Františku Ťupovi,
Okrouhlá 3 za cenu 100,00 Kč/m2, s tím, že zaměření, vklad do KN Cheb o ostatní související
náklady s převodem do majetku nabyvatele platí kupující.
K bodu 9)
OZ pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 706/5 v k. ú.
Jesenice u Chebu (záměr vyvěšen 01.06 – 22. 06. 2016) o rozloze cca 530 m2 za cenu 300,00
Kč/m2 p. P. Petikovi, bytem Andělov, s tím, že zaměření, vklad do KN Cheb o ostatní
související náklady s převodem do majetku nabyvatele platí kupující.
K bodu 10)
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy o díle dle cenové nabídky firmy RATAJ Františkovy
Lázně ve výši 47.400,00 Kč včetně DPH dle přílohy na položení dlažby v pergole v Jesenici
na p. p. č. 865/1.
Místostarosta František Ťupa

Starosta Petr Zetocha, DiS.
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