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Zápis ze 12. zasedání Zastupitelstva Obce Studená
konaného dne 11.11.2019 od 18:00 hodin
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta pan Ing. Zdeněk Med (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Informace byla vyvěšena na úřední
desce Obecního úřadu Studená a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce po dobu
minimálně 7 dní. Informoval, že zápis z 11. zasedání je na místě k nahlédnutí.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1) je přítomno 11 členů z celkového
počtu 13 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění).
Omluveni: Mgr. Ondřej Dokulil, Mgr. Milan Hřava
Zapisovatel zápisu: Ing. David Fogl

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Kateřinu Podhrázskou a pana Ing. Karla Dvořáka.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Program jednání
Předsedající informoval o navrženém a zveřejněném programu jednání v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Zpráva o činnosti orgánů obce (předkládá starosta obce)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání (předkládá tajemník)
Rozpočtové změny (předkládá předseda finančního výboru)
Plán zimní údržby na zimu 2019/2020 (předkládá 2. místostarosta)
Majetkové dispozice (předkládá předsedkyně investičního a majetkového výboru)
5.1. Návrh záměru prodeje pozemků v k. ú. Horní Pole
5.2. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Studená
5.3. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Sumrakov
5.4. Návrh prodeje pozemku v k. ú. Horní Pole
5.5. Návrh prodeje pozemku v k. ú. Studená
5.6. Bezúplatné přijetí části pozemku v k. ú. Studená
5.7. Koupě pozemků v k. ú. Studená
5.8. Prodloužení nájemních smluv v bytových domech
5.9. Návrh smlouvy o věcném břemeni pro Eon v k. ú. Studená
Dotace a dary z rozpočtu obce (předkládá 1. místostarosta)
6.1. Finanční dar pro Sdílení o.p.s. na rok 2020
6.2. Finanční dar pro fyzickou osobu na pořádání Mikulášské besídky v Horním Poli
6.3. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. VPS/02/2019/NINV
Různé
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Předsedající navrhl doplnit bod č. 5 o bod č. 5.10. Návrh koupě stavby v k. ú. Studená.
Jiný návrh na doplnění nebo změnu programu podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

1. Zpráva o činnosti orgánů obce
Předsedající informoval přítomné o nejdůležitějších událostech od posledního zasedání.
Pokračují práce na obnově chodníku v Maršově s předpokládaným termínem dokončení ve třetím
listopadovém týdnu. Byla dokončena rekonstrukce 1. pavilonu mateřské školy, kterou si mohli
občané prohlídnout dne 6.11.2019 v rámci dne otevřených dveří.
Dne 24.10.2019 byla veřejnost seznámena s návrhem nového územního plánu obce Studená.
Technické služby obce Studená, spol. s r.o., dne 4.11.2019 dovezly nový sanitní vůz pro přepravu
pacientů. Před uvedením do provozu musí proběhnout nutné registrace.
Započala příprava a proběhlo prvotní jednání ohledně modernizace veřejného osvětlení ve
Studené.
V sobotu 5.10.2019 byla zahájena vernisáží výstava fotografií Evy Pilarové a Heleny Štefanové.
V neděli 3.11.2019 proběhlo představení Krásná řeč s herečkou Nelou Boudovou.
Pan starosta pozval všechny na neděli 17.11.2019 v dopoledních hodinách ke slavnostnímu
odhalení památníku ke třicátému výročí obnovy demokracie v ČR, který se v těchto dnech
instaluje v prostoru Studenského parku.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Předsedající vyzval tajemníka Ing. Davida Fogla, aby informoval o plnění úkolů a usnesení
z minulého zasedání. Ten informoval, že na minulém zasedání nebyl uložen žádný úkol a ostatní
usnesení jsou plněna průběžně.

3. Rozpočtové změny
Předseda finančního výboru informoval, že výbor zasedal dne 11.11.2019 a na programu měl
projednání rozpočtových opatření č. 19 – 21 z roku 2019. Vysvětlil přítomným, co znamenají
jednotlivé položky rozpočtových opatření, a konstatoval, že výbor doporučuje rozpočtové
opatření č. 19 - 20 z roku 2019 schválené starostou vzít na vědomí a rozpočtové opatření č. 21
z roku 2019 schválit.
Pro informaci je konstatováno, že Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření do úrovně
paragrafu a u závazných ukazatelů do úrovně položek, rozpis rozpočtových opatření na položky a
případné přidělení dalších znaků provádí správce rozpočtu obce.
Dále informoval o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2019 a o zůstatku na bankovních účtech
k 31.10.2019.
Předsedající navrhl na základě doporučení finančního výboru schválit rozpočtové opatření č. 21
z roku 2019. (Příloha č. 2)
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Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

4. Plán zimní údržby na zimu 2019/2020
2. Místostarosta informoval, že plán zimní údržby je navržen ve stejném rozsahu jako
v předchozím roce.
Předsedající navrhl schválit plán zimní údržby na zimu 2019/2020. (Příloha č. 3)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5. Majetkové dispozice
5.1.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o přijaté žádosti na prodej části
pozemku p. č. 520/1 v k. ú. Horní Pole s odůvodněním, že se jedná o příjezd k domu. Výbor
konstatuje, že prodejem pozemku by se zamezilo přístupu k sousední nemovitosti, a proto výbor
nedoporučuje prodej této části pozemku.
Osadní výbor Horní Pole se k datu konání zastupitelstva nevyjádřil.
Předsedající navrhl schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 520/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 70 m2 v k. ú. Horní Pole.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 11 Zdrželi se 0
Záměr nebyl schválen. Usnesení nebylo přijato.

5.2.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej pozemku p.
č. 3/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2, části pozemku p. č. 3/1 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 290 m2 a části pozemku p. č. 146 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 170 m2 v k. ú. Studená. Pozemek p. č. 146 byl na obec převeden bezúplatně z majetku státu
a váznou na něm některá omezení. Výbor navrhuje vyhovět žádosti ale bez pozemku p. č. 146.
Předsedající navrhl schválit záměr prodeje pozemku p. č. 3/4 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 76 m2 a části pozemku p. č. 3/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 290 m 2 v k. ú.
Studená. (Příloha č. 4 – grafické znázornění)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5.3.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej části
pozemku p. č. 386/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 800 m2 v k. ú. Sumrakov. Výbor
vyčká na vyjádření osadního výboru, které nemá k dispozici.
Osadní výbor Sumrakov souhlasí za podmínky, že zůstane pruh cca 5 metrů kolem plotu p. č.
386/6, aby byl zachován přístupu na pozemek p. č. 398/6. Navíc výbor poukazuje na možné
přeplocení pozemku 386/6.
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Předsedající navrhl schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 386/1 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 830 m2 v k. ú. Sumrakov. (Příloha č. 5 – grafické znázornění)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11
5.4.

Proti 0 Zdrželi se 0

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej pozemku p.
č. 428/6 o výměře 8 m2 a části pozemku p. č. 428/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Horní Pole.
Pozemek p. č. 428/6 a požadovaná část pozemku p. č. 428/1 v k. ú. Horní Pole slouží jako příjezd
k nemovitosti žadatele. Záměr prodeje byl zveřejněn ve dnech 10.10. – 31.10.2019. Žádný další
zájemce se nepřihlásil. Výbor s prodejem souhlasí.
Osadní výbor Horní Pole s prodejem souhlasí.
Předsedající navrhl schválit prodej pozemku p. č. 428/6 o výměře 8 m2 a části pozemku p. č.
428/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Horní Pole jedinému zájemci, kterým je pan
, za cenu 30,- Kč/m2.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5.5.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej části
pozemku p. č. 2455/3 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Studená se záměrem výstavby garáže. Záměr
prodeje byl zveřejněn ve dnech 10.10. – 31.10.2019. Žádný další zájemce se nepřihlásil. Výbor
s prodejem souhlasí za podmínky dodržení rozumné vzdálenosti od cesty.
Předsedající navrhl schválit prodej části pozemku p. č. 2455/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Studená jediným zájemcům, kterými jsou
, za
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cenu 100,- Kč/m .
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5.6.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o předložení darovací smlouvy
Jihočeským krajem, kterou se bezúplatně převádí část pozemku p. č. 2441/1 v k. ú. Studená na
Obec Studená v rámci dokončení stavby inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě k Domašínu. Darovací smlouvou se současně bezúplatně zřizuje věcné břemeno
služebnosti ve prospěch Obce Studená spočívající v uložení kabelu veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace.
Předsedající navrhl schválit bezúplatné přijetí dílu "a" o výměře 53 m2 odděleného na základě
geometrického plánu č. 1106-854/2017 z pozemku p. č. 2441/1 ostatní plocha, silnice v k. ú.
Studená od Jihočeského kraje a zřízení bezúplatné služebnosti ve prospěch obce Studená
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1100-854/2017 včetně jeho oprav a údržby na základě
návrhu darovací smlouvy č. 010/19/105/03/00. (Příloha č. 6)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
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5.7.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o dohodě při výkupu části pozemků
v ulici Družstevní a Mlýnská ve Studené. Díky výkupu částí pozemků vznikne v ulici Mlýnská
možnost rozšířit stávající komunikaci a v ulici Družstevní by se mohla vybudovat další část
chodníku.
5.7.1. Předsedající navrhl schválit koupi pozemku p. č. 2165/2 zahrada o výměře 29 m2 v k. ú.
Studená, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1119-109/2019 oddělením z
pozemku p. č. 2165 zahrada o výměře 1 657 m2 a pozemku p. č. 2168/4 zahrada o výměře
194 m2 v k. ú. Studená, za cenu 150,- Kč/m2. (Příloha č. 7 - Geometrický plán č. 1119109/2019)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.7.2. Předsedající navrhl schválit koupi pozemku p. č. 2169/3 zahrada o výměře 65 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 1120-110/2019 oddělením z pozemku p. č.
2169/1 zahrada o výměře 531 m2 v k. ú. Studená, za cenu 150,- Kč/m2. (Příloha č. 8 Geometrický plán č. 1120-110/2019)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5.8.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o blížícím se termínu konce nájemních
smluv některých nájemníků v bytových domech. Na základě posouzení platební morálky a
společenského chování ve vztahu k ostatním nájemníkům je potřeba stanovit dobu prodloužení
těchto smluv.
5.8.1. Předsedající navrhl schválit prodloužení nájemní smlouvy
Studená o 6 měsíců.

v čp. 26,

Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.8.2. Předsedající navrhl schválit prodloužení nájemní smlouvy
Studená o 2 roky.

v čp. 26,

Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.9.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlém návrhu smlouvy o věcném
břemeni č. ZP-014330056603/001 v rámci dokončení stavby „Rekonstrukce STL Studená ul.
Mlýnská a Palackého“ uzavíraném ve prospěch společnosti E.On. Smlouva odpovídá uzavřené
smlouvě o smlouvě budoucí. Výbor doporučuje smlouvu schválit.
Předsedající navrhl schválit smlouvu o věcném břemeni č. ZP-014330056603/001 v rámci
dokončení stavby „Rekonstrukce STL Studená ul. Mlýnská a Palackého“. (Příloha č. 9)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11
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Proti 0 Zdrželi se 0

5.10. Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o možnosti koupi stavby fotbalových
převlékáren od TJ Studená. Pozemek pod stavbou je majetkem jiného vlastníka, se kterým je
také jednáno. Stav těchto kabin je ve špatném technickém stavu a jejich získáním do nich může
obec investovat.
Předsedající navrhl schválit koupi stavby bez čp. / č. ev., objekt občanské vybavenosti,
nacházející se na pozemku p. č. st. 653 v k. ú. Studená za cenu 40 000,- Kč včetně případného
DPH.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0 Zdrželi se 0

6. Dotace a dary z rozpočtu obce
6.1.

1. místostarosta informoval o došlé žádosti obecně prospěšné společnosti Sdílení na poskytnutí
finančního daru na provoz v roce 2020.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na provoz obecně
prospěšné společnosti Sdílení, IČO 22673377, na rok 2020 s vyplacením v roce 2020.
Jiný návrh podán nebyl.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
6.2.

1. místostarosta informoval o došlé žádosti fyzických osob o finanční příspěvek na pořádání
Mikulášské besídky v Horním Poli.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč společně pro
na pořádání Mikulášské besídky v Horním Poli.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.3.

1. místostarosta informoval, že spolek Studenský čtyřlístek ústně požádal o změnu smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. VPS/02/2019/NINV spočívající v umožnění proplácení
výdajů v hotovosti ve větší výši, než je ve smlouvě stanovených 5 000,- Kč. Spolek nemá bankovní
účet a některé akce nebo nakupované služby tuto částku převyšují.
Předsedající navrhl schválit v rámci dodatku č. 1 změnu smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/02/2019/NINV tak, aby výdaje v hotovosti byly možné až do výše 20 000,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

7. Různé
7.1.

Předsedající informoval o došlém písemném návrhu na hlasování o přijetí usnesení mimo valnou
hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČO 60838841, se sídlem Václavská 609/III,
Jindřichův Hradec, ze dne 29.10.2019, které bylo obci Studená doručeno dne 31.10.2019.
Tajemník informoval, že návrh nového znění je obsahově stejný jako smlouva původní, přejímá
nová zákonná ustanovení. Změna je ve dvou bodech. První nově dává povinnost při záměru
převodu spoluvlastnického podílu na jiného společníka písemně informovat všechny společníky.
Druhou změnou je, že společníci se v případě usnesení valné hromady budou podílet na ztrátě
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společnosti až do výše jejich vkladu, původně bylo do poloviny vkladu. V případě, že by nebyl
souhlas vyjádřen do 15ti dnů od doručení, bylo by to považováno za nesouhlas s novým zněním
společenské smlouvy. Následky neschválení nejsou známé.
Předsedající navrhl schválit změnu stávající společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol.
s r.o., IČO 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, spočívající v plném
nahrazení znění společenské smlouvy. (Příloha č. 10)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
7.2.

MUDr. Dvořák navrhl revizi prodejních cen pozemků. Jedná se o podnět k diskuzi do budoucna.

7.3.

Paní Ing. Podhrázská se ptala, zda byly oslovené osadní výbory k podávání podnětů do rozpočtu
2020 a informovala, že investičně majetkový výbor má následující připomínky:
- hlídat stav místních a lesních komunikací v majetku obce při kácení a odvážení dřeva z lesů
- zrekonstruovat školní hřiště
- při zimní údržbě nehrnout sníh na chodník kolem školy nebo ho pravidelně odvážet
Pan starosta odpověděl, že osadní výbory oslovené byly a některé již své podněty přinesly. Pan
2. místostarosta sdělil, že rekonstrukce školního hřiště je určitě potřeba, ale realizace nebude
zřejmě tak rychlá, jak by se mohlo zdát. Hlídat stav silnic při těžbě dřeva je nadlidský úkon,
protože nikdo neví, kde kdo zrovna s technikou manipuluje, podnět bude zároveň předán na
Lesní družstvo Borovná. Odvoz sněhu bude prováděn v případě potřeby stejně jako
v předchozích letech. Obec nedisponuje technikou, která by pravidelné odvážení sněhu
umožňovala a samozřejmě dalším limitem bude časová, personální i finanční náročnost.
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Výpis usnesení ze 12. zasedání Zastupitelstva obce
Studená ze dne 11. 11. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání zastupitelstva ze 7. 10. 2019
2. Rozpočtové opatření č. 19 - 20 z roku 2019
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání usnesením č.:
12/1

schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Kateřinu Podhrázskou a pana Ing. Karla Dvořáka

12/2

schvaluje program jednání 12. zasedání Zastupitelstva obce Studená v upraveném znění

12/3

schvaluje rozpočtové opatření č. 21 z roku 2019 (Příloha č. 2)

12/4

schvaluje plán zimní údržby na zimu 2019/2020. (Příloha č. 3)

12/5

schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m 2 a části
pozemku p. č. 3/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 290 m2 v k. ú. Studená (Příloha č. 4
– grafické znázornění)

12/6

schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 386/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 830 m2 v k. ú. Sumrakov (Příloha č. 5 – grafické znázornění)

12/7

schvaluje prodej pozemku p. č. 428/6 o výměře 8 m2 a části pozemku p. č. 428/1 o výměře cca
120 m2 v k. ú. Horní Pole jedinému zájemci, kterým je
,
2
, za cenu 30,- Kč/m

12/8

schvaluje prodej části pozemku p. č. 2455/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
30 m2 v k. ú. Studená jediným zájemcům, kterými jsou
, za cenu 100,- Kč/m2

12/9

schvaluje bezúplatné přijetí dílu "a" o výměře 53 m2 odděleného na základě geometrického
plánu č. 1106-854/2017 z pozemku p. č. 2441/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Studená
od Jihočeského kraje a zřízení bezúplatné služebnosti ve prospěch obce Studená v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1100-854/2017 včetně jeho oprav a údržby na základě návrhu darovací
smlouvy č. 010/19/105/03/00 (Příloha č. 6)

12/10 kupuje pozemek p. č. 2165/2 zahrada o výměře 29 m2 v k. ú. Studená, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 1119-109/2019 oddělením z pozemku p. č. 2165 zahrada o výměře 1
657 m2 a pozemku p. č. 2168/4 zahrada o výměře 194 m2 v k. ú. Studená, za cenu 150,- Kč/m2
(Příloha č. 7 - Geometrický plán č. 1119-109/2019)
12/11 kupuje pozemek p. č. 2169/3 zahrada o výměře 65 m2, který vznikl na základě geometrického
plánu č. 1120-110/2019 oddělením z pozemku p. č. 2169/1 zahrada o výměře 531 m 2 v k. ú.
Studená, za cenu 150,- Kč/m2 (Příloha č. 8 - Geometrický plán č. 1120-110/2019)
12/12 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy

v čp. 26, Studená o 6 měsíců

12/13 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy

v čp. 26, Studená o 2 roky
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12/14 schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. ZP-014330056603/001 v rámci dokončení
stavby „Rekonstrukce STL Studená ul. Mlýnská a Palackého“ (Příloha č. 9)
12/15 kupuje stavbu bez čp. / č. ev., objekt občanské vybavenosti, nacházející se na pozemku p. č. st.
653 v k. ú. Studená za cenu 40 000,- Kč včetně případného DPH
12/16 poskytuje finanční dar ve výši 20 000,- Kč na provoz obecně prospěšné společnosti Sdílení, IČO
22673377, na rok 2020 s vyplacením v roce 2020
12/17 poskytuje finanční dar ve výši 3 000,- Kč společně pro paní
na pořádání Mikulášské besídky v Horním Poli
12/18 schvaluje v rámci dodatku č. 1 změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/02/2019/NINV tak,
aby výdaje v hotovosti byly možné až do výše 20 000,- Kč
12/19 schvaluje změnu stávající společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČO
60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, spočívající v plném nahrazení znění
společenské smlouvy (Příloha č. 10)

Předsedající ukončil zasedání v 19:10 hodin.
Ve Studené dne 11. 11. 2019
Zapsal: Ing. David Fogl

Ověřovatelé:
Ing. Kateřina Podhrázská

Podpis:

Ing. Karel Dvořák

Podpis:

Ing. Zdeněk Med (starosta)

Podpis:
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Přílohy k zápisu ze 12. zasedání ze dne 11. 11. 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prezenční listina přítomných zastupitelů
Rozpočtové opatření č. 19 - 21 z roku 2019
Plán zimní údržby na zimu 2019/2020
Grafické znázornění záměru prodeje p. č. 3/4 a části pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Studená
Grafické znázornění záměru prodeje části pozemku p. č. 386/1 v k. ú. Sumrakov
Návrh darovací smlouvy č. 010/19/105/03/00
Geometrický plán č. 1119-109/2019
Geometrický plán č. 1120-110/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZP-014330056603/001
Nové znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
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Spis. zn.: 54/2019/STUDENA-9

Příloha č. 4 - Grafické znázornění záměru prodeje p. č. 3/4 a části pozemku p. č. 3/1 v k.
ú. Studená

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

Spis. zn.: 54/2019/STUDENA-9

Příloha č. 5 - Grafické znázornění záměru prodeje části pozemku p. č. 386/1 v k. ú.
Sumrakov

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

