Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lhotky konaného 23.01.2019
v zasedací místnosti OÚ Lhotky od 18.30 hodin

Přítomní: E. Trčálková, J. Brodský, L. Tóthová, N. Pastorková, J. Jonáš, P. Linhart, F. Javůrek
Z celkového počtu 7 členů bylo přítomno 7 členů zastupitelstva obce
Program: 1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva o odkoupení pozemku 71/2
3. Žádost o odkoupení pozemku 541/2
4. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek č. 133/2 a 541/6
5. Usnesení
6. Závěr

1. Zahájení provedl pan starosta J. Brodský, konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a
zasedání je tedy usnášení schopné, zapisovatelkou určil paní D. Vávrovou, ověřovateli zápisu pana F.
Javůrka a L. Tóthovou. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o koupi pozemku 71/2 v k. ú. Lhotky. Vzhledem
k tomu, že se touto smlouvou řeší několikaletá záležitost s vlastnictvím pozemku pod budovou
v majetku obce, zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu a pověřilo pana Brodského jejím uzavřením.
3.Žádost o odkup pozemku podala na obecní úřad podala paní Jansová. Jedná se o parcelu číslo
541/2 o výměře 39,31 m2. V průběhu digitalizace pozemků v obci zde vznikla rozdílní hranice, kterou
chce tímto zarovnat. Zastupitelé rozhodli, že schválí záměr prodeje tohoto pozemku za dříve
schválenou částku 200,- Kč/m2.
4. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 133/2 a
541/6 v k. ú. Lhotky s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o zřízení elektrické přípojky pro pana
Homolku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-126013354/VB002 již byla schválena a uzavřena. Zastupitelstvo obce schválilo tuto smlouvu a pověřilo
pana Brodského jejím uzavřením.

5. Usnesení:
Č. 2019/1/1
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o koupi pozemku 71/2 v k. ú. Lhotky a pověřuje pana
Brodského jejím uzavřením.
Č. 2019/1/2

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky 541/6 a 133/2 v k. ú.
Lhotky a pověřuje pana Brodského jejím uzavřením.
Č.2019/1/3
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup pozemku číslo 541/2 o výměře 39,31 m2 a schvaluje
záměr prodeje tohoto pozemku.

6. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 19:15 ukončil zasedání.

Zapsala: D. Vávrová………………………………………………….
Ověřovatelé: F. Javůrek ………………………………………………….
L. Tóthová …………………………………………………
Starosta J. Brodský ………………………………………………………

