Z Á P I S

č. 9/2015

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 30.10.2015 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, J. Krůšek, I. Havlová, M. Chalupa
OMLUVENI: B. Tichavová,
HOSTÉ: Ing. Průchová, p. Merklová a syn
Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce. Informace o konání zasedání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 21.10. do 30.10. 2015. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Šetku a p. Krůška a zapisovatelem p. Sochnu.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Projednání úvodního návrhu územní studie lokality „K Blatům“
2. Žádost Ing. Průchové a p. Merklové o odkoupení části parcel č. 104 a 1286/3 jako zadní přístup k domům
čp. 19 a čp. 123
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 – Projednání úvodního návrhu územní studie lokality „K Blatům“
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný úvodní návrh územní studie lokality „K Blatům“ a vyzval členy
zastupitelstva k připomínkám.
Z diskuze vzešel požadavek, aby studie byla rozšířena o plynofikaci zamýšlených parcel a navrženo rozdělení
největší parcely v jihozápadní části plochy 1-SO (kód 01) symetricky vůči parcelám přes komunikaci v ploše 2-SO.
Zastupitelstvo pověřilo starostu sdělením připomínek projektantovi a zároveň jej pověřilo jednáním s panem
Tesařem a získáním jeho stanoviska k návrhu.
Hosté Ing. Průchová a paní Merklová byli seznámeni s návrhem územní studie a předběžně vyslovili kladné
stanovisko k dalšímu jednání ohledně získání části jejich pozemku parc. č. 307, který zasahuje do zájmového
území.
Zastupitelstvo předloží návrh odkupu nebo směny zájmového území.
Návrh usnesení:
Usnesení nebylo přijato.
Bod 2 – Žádost Ing. Průchové a p. Merklové o odkoupení části parcel č. 104 a 1286/3 jako zadní přístup
k domům čp. 19 a čp. 123
Na základě oznámeného záměru směny pozemků dle usnesení zastupitelstva č. 5/2015-5 podali vlastníci domu čp.
19, Ing. Průchová a paní Merklová žádost o odkoupení pozemku parc. č. 104 a části parc. 1286/3 pro zajištění
přístupové a příjezdové cesty k zadní části domu čp. 19. Po vzájemné dohodě byly geometrickým plánem č. 317277/2015 ze dne 17. 9. 2015 oddělena parcela 1286/31 o celkové výměře 99 m2, vytvořená z dílu „a“ odděleného
z parcely č. 104 a z dílu „b“ odděleného z parcely č. 1286/3, která zajišťuje přístup k domu čp. 19 a kde jsou
uloženy inženýrské sítě k domu. Dále byl oddělen zbytek parcely č. 104 o výměře 12 m2 a parcela 1286/33 o
výměře 71 m2 oddělená z parcely 1286/3, kde je uložen svod dešťové vody od domu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1286/31 o výměře 99 m2, parc. č. 1286/33 o
výměře 71 m2 a parc. č. 104 o výměře 12 m2 dle geometrického plánu č. 317-277/2015 ze dne 17. 9. 2015
Ing. Evě Průchové a Haně Merklové, každé jednou ideální polovinou za dohodnutou kupní cenu ve
výši 9.260,- Kč. Cenu tvoří hodnota nemovitostí ve výši 4.550,- Kč a náklady spojené s převodem ve
výši 4.710,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsal: Sochna
ověřili: Ing. Šetka
Krůšek
___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

