Zápis ě.212019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 16, 4.2019,

Přítomni: 6 členůobecního zastupitelstva,

1 omluven

0 hostů

Program:
1. Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 ods. 1 zákona o obcích )
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtovéopatření č.212019
4, Návrh k záměru č. 2l2O19 - pronájem objektu č.p. 10 - Restaurace Na rozcestí a
Nájemní smlouva na pronájem restaurace Na rozcestí
5. Záměr č.3l2o19 na prodej části pozemku 35712 o výměře 139 m2 firmě Kutifel s.r.o.
lČ:27250474
6. Smlouva o zřízenívěcného břemene (služebnosti) - Vodovody akanalizace Nymburk
a.s. lč 46357009
7. Záměr č.4l2o19 - prodej pozemku 117 o výměře 1 410 m'firmě K|MM lnvest s.r.o. lC:
264 36 515
8. Diskuse
9. Usnesení

l. Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
přítomní byli seznámeni s programem zasedání a předsedqicí požádala Členy
zastupitelstva o doplnění.
Vyhotovením zápisu byla pověřena paní Petra Jašová, ověřením zápisu ze zasedání byli
pověřeni pan Pavel Kyjánek a pan Zdeněk Novák.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 6).

ll. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli paní Mgr. Lidmila Kábrtová a pan Radek Musil. Zápis byl řádně
podepsán abez připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého zasedání
informovala starostka obce o následujících bodech:
- byla schválena inventarizace k 31 . 12,2018
qSaZaaal a
- uýrv podepsány Dodatky k pachtovním smlouvám s pachtýřem R, Nollem lČ,.
Z. Novákem lC: 03636682
- byla podepsána Smlouva o zpracování osobních údajůs firmou Galileo Corporation S.r.o.
lČ25448714
- byla podepsána Dohoda o ukončenínájemní smlouvy na pronájem restaurace Na
rozcestí s paníV. Pečarovou lČ: ft759171

lll. Rozpočtovéopatření č.212019
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením ó.212019. Byly navýŠenY
výdaje na školeníPO a činnost místnísprávy o 8 220,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

lV. Návrh k záměru é.212019 - pronájem objektu č.p. 10 - Restaurace Na rozcestí a
Nájemní smlouva na pronájem restaurace Na rozcestí
Starostka obce seznámila přítomné s návrhy k záměru č.212019 - pronájem objektu č.p.
10 - Restaurace Na rozcestí, ktený byl vyvěšen dne 14.3.2019. Na pronájem restaurace
se přihlásili 2 zájemci. Zastupitelé se seznámili s jejich nabídkami.
a) Nabídka pana Zdeňka Felgra lČ: 13178717 (pro 0, proti 5, zdržel se 1)
b) Nabídka pana Filipa Vaise lČ:05533961, (pro 6)
Zastupitelé zároveň prostudovali navrhovanou Smlouvu na pronájem restaurace Na
rozcestí a pověřili starostku jejím podpisem. (pro 6)

Y. Zámér é.312019 na prodej části pozemku
s.r.o. lé:27250474

35712 o výměře 139 m' firmě Kutife!

Starostka obce seznámila zastupitele se Záměrem č.312019 vyhlášeným dne 11.3.2019
na prodej části pozemku 35712 o výměře 139 m'firmě Kutifel s.r.o. Zastupitelstvo
odsouhlasilo prodej části pozemku za podmínek zveřejněných v Záméru č.312019 a
pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy. (pro 6)

Vl. Smlouva o zřizení věcného břemene (služebnosti) - Vodovody a kanalizace
Nymburk a.s. lě 46357009
Při rekonstrukci ulice Rudé amády bylo zjištěno, že na část kanalizačního řadu v této ulici
není zřízeno věcné břemeno, proto starostka seznámila přítomné s návrhem Smlouvy o
zřízenívěcného břemene (služebnosti) č. 5812018 k akci ,, Oprava kanalizačního řadu, ul,
Rudé Armády, Zvěřínek" s firmou Vodovody akanalizace Nymburk a.s. Zastupitelé
smlouvu prostudovali a pověřili starostku podpisem. (pro 6)

Vl!. Záměr é.412019 - prodej pozemku 1'l7l9 o výměře 1 410 m2 firmě KIMM lnvest
s.r.o. lČ:26436515
Starostka seznámila přítomné se Záměrem č. 412019 - prodej pozemku 11719 o výměře
410 m2 firmě K|MM lnvest s.r.o. za cenu 300,- Kčlm2.
Zastupitelstvo Záměr odsouhlasilo. (pro 6)

Vlll. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
lx. usnesení

Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č,212019 ze zasedání, Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženémznéni. (pro 6)
Ve Zvěřínku dne 16. 4.2019
Zapsala Petra Jašová

podpisy ověřovatelů

podpis starostky

1

