Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 27.9.2017
v kanceláři obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, ing. Orlová, Muchová, Janováčová
Ověřovatelé: ing. Orlová, ing. Kovář
Omluveni: Čech, MUDr. Březina
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program
1) Zahájení
- určení zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Smlouva o provozování světelného bodu VO
4) Prodej pozemku z majetku obce – D.Klement
5) Zveřejnění záměru prodeje p.č.1224 a 484/25
6) Rozpočtové opatření č. 3
7) Různé, Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu ing. Orlová, ing. Kovář.
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro: 5
Ad2) Usnesení z minulého zasedání – nebylo provedeno zaměření pozemků za obchodem . p.Škrabal
kontaktovat dodavatelskou firmu a urychlit zaměření.
Pro: 5
Ad3) Starostka předložila žádost pana Ondry z lokality Samoty u Stupavy o možnosti zřídit světelný
bod u jeho nemovitosti z důvodů bezpečnosti a ochrany majetku. Zastupitelstvo souhlasí – po stránce
technické dořeší starostka s dodavatelskou firmou.
Pro: 5
Ad4) Starostka seznámila přítomné s žádosti p. Klementa o revizi původní smlouvy na odkup
pozemků z majetku obce. Byl předložen a dodán nový znalecký posudek, který zásadním způsobem
změnil cenu nemovitostí. Nový posudek byl ve výši 19.430,- Kč. Starostka pověřena vyhotovením
nové kupní smlouvy a se všemi zákonnými povinnostmi se změnami v operátu Katastrálního úřadu.
Pro: 5
Ad5) Projednána žádost p. Pololáníkové na odprodej části pozemků 1224 a 484/25 na základě
vyhotoveného geometrického plánu. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje dle zákonných
parametrů.
Pro: 5

Ad6) Rozpočtové opatření č. 3. Úprava rozpočtu na straně příjmů a výdajů . viz. Příloha.
Pro: 5
Ad7) Různé – zastupitelé byli seznámeni s vyhodnocením soutěže fy. EKO KOM. Obec Stupava se
umístila v dané kategorii na 5 místě v třídění odpadů na okrese
-

Zastupitelé byli seznámeni s peticí na podporu výstavby dálnice – obchvat Otrokovice

Přítomno 2 občanů
Jednání ukončeno v 18.35 hod.

