Prezenční listina ZO Horní Krupá ze dne 24.8. 2010
Pelikán Hugo
Jindra Pavel
MUDr. Páleniček Alois
Jelínek Josef
Ing. Petr Calta
Votava Jan
Mgr., DiS. Šormová Lucie

v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.

Program:
1. Žádost o směnu pozemků p.č. 2764 – vlastník H. R., Brno za pozemky p.č. 2642/12 a 2642/13 –
vlastník Obec Horní Krupá
2. Žádost o zřízení věcného břemene vjezdu a chůze přes pozemek p.č. 2642/1 dle geometrického
plánu č. 536-1240/2010 - žádá B. J., HK
3. Seznámení s výsledkem geodetického zaměření hranice lesního pozemku mezi p. Šulou a obcí
Horní Krupá
4. Kontrola pokladny
5. Žádost o pokácení několika stromů na p.č. 202/5; H. P. a M. F.
6. Žádost o odkoupení parcely p.č. 202/3 o výměře 127 m² v k.ú. Dolní Krupá; H.P
7. ZO navrhuje starostovi obce p. Pelikánovi finanční dar
8. Diskuse
9. Žádost o proplacení dovolené za rok 2009. Hugo Pelikán - starosta

Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne 24.8. 2010
1. ZO se souhlasí se směnou pozemku 2764 o výměře 384 m², která je ve vlastnictví H.R., Brno za
pozemek 2642/12 o výměře 188 m² a 2642/13 o výměře 28 m² ve vlastnictví obce Horní Krupá a
souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 2642/1 pro vstup a vjezd na pozemky p.č.
2642/7 a 2642/8
2. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene vjezdu a chůze přes pozemek p.č. 2642/1
3. Zaměření prokázalo, že požadavek p. Šuly o náhradu za vytěžené dřevo byl neoprávněný.
4. Nebyly zjištěny závady
5. ZO souhlasí s pokácením stromů, které ohrožují dům č.p. 78 a pověřuje ZO Dolní Krupá realizací.
6. ZO souhlasí s odkoupením parcely p.č. 202/3 o výměře 127 m² za cenu 40 Kč za 1 m². Náklady
spojené s prodejem hradí kupující.
7. ZO schvaluje finanční dar p. Pelikánovi .
8. Diskuse o využití finanční částky ze soutěže „Vesnice roku“ na nákup příkopového ramena a
travního traktoru
9. ZO souhlasí s proplacením 12 dnů dovolené za rok 2009.

Zapsal: Jindra

Kontrola usnesení ZO ze dne 29.6. 2010
Votava Jan v.r.
Jelínek v.r.
Šormová v.r.

Pelikán v.r

