Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Datum konání: 19.02. 2018
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, Z. Fiala
Ing. K. Sybr, Z. Odvárková, J. Žižka, B. Fleček, Mgr. K. Poživilová, M. Málek, JUDr. M. Hruška
Omluveni:
J. Šedková, E. Zivr .
Zastupitelé J. Morávek, J. Patzelt, se dostavili při projednávání bodu č.1
Přítomno 11 z 15 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Zuzana Odvárková
Hlasování:

Pro ……11….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Květoslav Sybr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro ……11….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1) Záměr odkoupení bývalé fary Bílá Třemešná č.p. 33
2) Různé

Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Schválená usnesení z tohoto jednání jsou neplatná.
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Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Záměr odkoupení bývalé fary Bílá Třemešná č.p. 33
Na základě opakovaného jednání obce s insolvenčním správcem JUDr. Milanem Švábem, který
zajišťuje prodej nemovitosti č.p. 33 (bývalá fara), byla obec vyzvána k podání finanční nabídky
na její odkup. Termín podání nabídky byl stanoven na úterý 20.02.2018. Cena nemovitosti
2 013 530,- Kč, byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 633-51/2017, který
vypracoval Ing. Bc. Andrej Mudray, MBA . Při fyzické prohlídce objektu, na které obec
zastupoval místostarosta obce Ing. Květoslav Sybr, bylo insolvenčním správcem sděleno, že na
danou nemovitost byla podána nabídka a proto případná nabídka obce musí být vyšší než cena
uvedená ve znaleckém posudku.
Návrh:
ZO souhlasí se záměrem koupě nemovitosti č.p. 33 v obci Bílá Třemešná a stanovuje
starostovi obce, aby písemně požádal insolvenčního správce o stanovení nového termínu
na podání nabídky.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

V průběhu projednávání bodu č. 1 byla starostou obce vyhlášena desetiminutová
přestávka.
Připomínky:
Dle názoru přítomného občana pana Miloše Kudrnovského, bylo rozhodováno a projednáváno
s vyloučením veřejnosti.
Přes opakovanou prosbu pana Miloše Kudrnovského mu nebyl sdělen investiční záměr dotčené
nemovitosti. Dotaz předkládá jako občan obce.

Schválená usnesení z tohoto jednání jsou neplatná.
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Schválená usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 19. 02. 2018.
1) ZO souhlasí se záměrem koupě nemovitosti č.p. 33 v obci Bílá Třemešná a
stanovuje starostovi obce, aby písemně požádal insolvenčního správce o stanovení
nového termínu na podání nabídky.

Po ukončení zastupitelstva obce, bylo po kontrole náležitostí starostou obce zjištěno, že nebylo
dle zákona 128/2000Sb. (Zákon o obcích), dodrženo ustanovení § 93 odst. 1. Zastupitelstvo
obce nebylo řádně svoláno, a proto jsou všechna schválená usnesení z tohoto jednání
neplatná.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin.
Přestávka 18:40 až 18:55 hodin.
Jednání ukončeno v 19:10 hodin.

Ing. Květoslav Sybr, Jiří Žižka
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk
starosta
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