UsNEsENÍ
zzl.zasedání Zastupitelstva obce Čluneko konaného dne

13. r0.
od 18.00 hod. v klubovně hasičůoKunějov čp. 8

202l

Zastupitelstvo obce Člunek:

po ŘÁDNrvr pno.rnnNÁNí sCHVALUJE UsNESnNívr č.:
1t20-202l schvaluje zapisovatelkou 20. zasedéniZO Člunek pí Emilie Furdaničovou.
2t20-2021schvaluje ověřovateli zápisuz20. zasedaniZO Člunek budou A. Seitl

a

L. Vopravil.

3Da-2021souhlasí s navrženou zrněnou programu. Jako 10. bod programu bude Příspěvek pro
SDH Člunek.
4120-202l souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na ideální polovinu pozemků p. č. 3/1 a3l2 a
l6 a 80 v k. ú. Lomy u Kunžaku a pověřuje starostu podpisem této smlour,y se
Státním pozemkovým úřadem.

staveb č. p.

5120-2021 určuje jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
plánu obce Člunek starostu obce pana J. Beránka.
6120-2021 schvaluje Veřejnou

lyhlášku o

při pořizováni územního

zaŤazení pozemních komunikací v

k. ú. Člunek,

Kunějov a Lomy u Kunžaku do kategorie místníchkomunikací.
7120-2021bere na vědomí, že záméry o pachtu a pronájmu nemovitostí aktuálně visí na uřední
desce. Po jejich sejmutí pověřuje starostu obce, aby o pachtu i pronájmech nemovitostí roáodl
a podepsal pachtovní a nájemní smlouly.
8120-2021, souhlasí se

ú. Lomy u Kunžaku.

ňízenímvjezdu na pozemní komunikaci u pozemku parc. č. 46212 v k.

9120-2021 souhlasí se záměrem ptodeje části pozemku ohraničenéhoplotem s betonovou
podezdívkou parc. ě. 87l17 v k. ú. Clunek.

lJ.2a-202t souhlasí se zveřejněnim

zélměru prodeje pozemku parc.

č. 144714 o výměře 53

m2

a ěásti pozemku p. é.1479120 v k. ú. Kunějov,

|2t20-2021souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 9 v k.'ú. Člunek o
výměře cca 900 m2
14120-2021schvaluje prodej pozemků: část parc. ě. 84714 v k. ú. Lomy u Kunžaku ve
výměrách 99,52 m2 a I71,1| rď, dále parc. č. 6112 v k. ú. Lomy u Kunžaku ve_wmě§_32g2
a část parc. č. 6tll v k. ú. Lomy u Kunžaku ve výměře g+,sz
pověřuje starostu podpisem kupní smlour,y.

Á'-

15120-2021souhlasí s náwhem Spisového a skartačníhoplánu.

16l20-202t souhlasí s udělením příspěvku SDH Člunek ve qýši 5 000,- Kč.

NESCHVALUJE USNESENIM C:
1Í,Da-202I zámér směny pozemku parc. č. 4715 v k. ú. Člunek o výměře 193 rď za část
pozemku žadatelky parc. č. 758 (za oplocením) v k. ú. Člunek. Pověřuje starostu dalším
jednáním o případnésměně menšíčásti pozemku, aby byla zachována možnost prodloužení
obecního chodníku.

l3l20-2021prodej části pozemku parc. č. 960 v k. ú. Kunějov o qýměře257.

SOUHLASÍ a nnnE Nn vĚuovrÍ:

.
o
o
c

Souhlasí se zněním zápisu z 19. zaseďání ZO Člunek.
Ro?počtová opatření vlastní č.912021.
Rozpočtová opatření vlastní č. I0l202I.
Zámět starosty informovat žadatele o prodej části pozemku parc. č. 45814 v k. ú. Lomy u
Kunžaku o odhadu ceny.

o

odloženi záméru propachtování zemédélských pozemků parc. č. dle přílohy č. 8 vk.
Člunek, Kunějov a Lomy u Krrnžaku o celkové ýměře 80,8426 ha.

o

poskytnuté informace o zalesňování obecních holin.

ověřovatelé:
Ladislav Vopravil

Aleš Seitl

ověřeno dne:

ověřeno dne:
Jan Beránek
starosta obce

ověřeno dne:

ú.

