Prezenční listina ZO Horní Krupá ze dne 24.6. 2008
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Kontrola pokladny
Žádost prodej obecního pozemku. Ondřej a Veronika Smejkalovi, Horní Krupá 34
Schválení dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí
Žádost o spoluúčast na zřízení přípojky vody a kanalizace, Hospodka Martin, Horní Krupá
86; Bartoníček Tomáš, Na Bradle 904, Světlá n. Sáz.
Úhrada nákladů na vybudování cyklostezky Horní a Dolní Krupá
Rozpočtové opatření č. 2
Výkup pozemků v lokalitě „na Kamenné“
Diskuse

Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne 24.6. 2008
1. Kontrola pokladny – nebyly zjištěny závady
2. ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 25/24 o výměře 290 m² a p.č. 2641/26 o výměře 27
m². Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Cena pozemku je 25 Kč/ m².
3. ZO schvaluje dotaci na údržbu zeleně v průjezdních úsecích obcí. Částka 4 767 Kč.
4. ZO schvaluje provedení výkopových prací na zřízení přípojky vody a kanalizace k parcele č.
1632.
5. ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na úhradu podílu nákladů na vybudování
cyklostezky Horní Krupá – Dolní Krupá ve výši 1 100 000 Kč.
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Příjmy se zvyšují o 91 800 Kč. Výdaje se zvyšují o
171 800 Kč.
7. ZO souhlasí s výkupem pozemků p.č. 1772/28; p.č. 1772/27 vytýčených geometrickým
plánem 493-1078/2008 ze dne 20.6.2008, který je přílohou tohoto zápisu. Cena za
vykupované pozemky je stanovena 50 Kč za 1 m². K této ceně obec poskytne jednotlivým
vlastníkům pozemků možnost bezplatného navrácení části výměry po zavedení inž. sítí.
V případě, že vlastník zkolauduje stavbu RD do 5 let od zkolaudování inž. sítí, činí jeho
nárok navráceného pozemku 20 % prodávané výměry. V případě, že vlastník nedokončí
stavbu RD do 5 let od zkolaudování inž. sítí, činí jeho nárok navráceného pozemku 14 %
prodávané výměry.
8. Oprava „Bašty“, oprava omítky MŠ, oprava tenisového hřiště, výstavba mostku na
cyklostezce
Zapsal: Jindra v.r.
Kontrola usnesení ZO ze dne 27.5. 2008
Šormová v.r.
Pelikán v.r.

