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

Usnesení č. 06/2016 ze dne 13. 10. 2016
vyplývající z programu zasedání zastupitelstva obce –
příloha zápisu z 6. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá

K bodu 1)
OZ projednalo návrh Ing. Tůmy na směnu pozemků Obce Okrouhlá a
Agro&Kombinátu Dolní Žandov s. r. o. a pověřuje starostu P. Zetochu k jednání
s Ing. Tůmou o novém návrhu směny pozemků.
K bodu 2)
OZ projednalo a schválilo nabídku FISH MARKET Třeboň na prodej části p. p.
č. 470/1 v Jesenici u Chebu a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy za
100,00 Kč/m2 o výměře 137 m2, na které je umístěn PAMÁTNÍK PADLÝCH.
K bodu 3)
OZ projednalo a schválilo žádost M. Havlíčka z Kynšperku nad Ohří a pověřuje
starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem dřevěné chatky v Jesenici na p.
p. č. 472 (záměr pronájmu vyvěšen 28/7 – 15/8/2016) na dobu 2 roky za
1.000,00 Kč měsíčně splatné ke dni podpisu smlouvy.
K bodu 4)
OZ pověřuje starostu k vyvěšení záměru prodeje části p. p. 1155/1 v Okrouhlé u
Chebu o výměře cca 120 m2 dle žádosti K. Valíčka na úřední desce.
K bodu 5)
OZ pověřuje starostu k vyvěšení záměru prodeje části p. p. č. 220/22 v Okrouhlé
u Chebu o výměře cca 84,5 m2 dle žádosti p. Šeidlové a p. Polidarové na úřední
desce.
K bodu 6)
OZ projednalo a neschválilo převod privatizovaného majetku od SPÚ Karlovy
Vary, na základě jehož by Obec Okrouhlá získala do svého vlastnictví
komunikaci Okrouhlá p. p. č. 485/4 a p. p. č. 485/6 v k. ú. Okrouhlá u Cheb.
K bodu 7)
OZ projednalo a schvaluje jednohlasně účetní závěrku za rok 2015.
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K bodu 8)
1. OZ projednalo a schvaluje vyúčtování projektu Mikroregionu Chebsko
„Cestovní ruch“ z roku 2009 a pověřuje starostu k úhradě zbylých nákladů ve
výši 8.917,28 Kč dle přílohy na účet Mikroregionu Chebsko.
2. OZ projednalo a schválilo žádost Dany Hnátové – ředitelky MŠ v Okrouhlé o
navýšení rozpočtu o 60.000,00 Kč na provoz MŠ Okrouhlá na rok 2016 a
pověřuje starostu k úhradě schváleného příspěvku na účet MŠ Okrouhlá.
3. OZ projednalo a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3 finančního výboru
obce Okrouhlá vztahující se k účelové dotaci na volby do krajských
zastupitelstev ve výši 22.000,00 Kč.
4. OZ projednalo a neschválilo žádost Nadačního fondu Gaudeamus při
Gymnáziu Cheb zastoupeného p. Stulákem na příspěvek XXIV. ročníku
dějepisné soutěže studentů gymnázií.
Místostarosta
František Ťupa

Starosta
Petr Zetocha, DiS.
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