
Zápis

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 7. 11. 2019 na Obecním úřadČ ve
Stříbrné od 16:00 hod.

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny

Hosté: 15

Program jednání:

1. Zahájení
2. Příprava rozpočtu na rok 2020
3. Delegace člena zastupitelstva na VH VSMOS
4. Delegace Člena zastupitelstva na VH Sokolovská vodárenská s.r.o.
5. Odměna členům zastupitelstva
6. Inventarizace majetku obce Stříbrná
7. Prodej pozem kú
8. Ostatní
9. Diskuse
10. Závěr

K hlavním bodům jednání

l. Zahá jení

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítomných.
Konstatovala, že je přítomno 9 Členů zastupitelstva a zasedání zastupitelstva obce je dle § 92
odst. 3 zákona ČR ze dne 12. dubna 2000 č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schopno usnášet se ke všem projednávaným bodům programu. Dále upozornila, že celý průběh
jcdnání je nahráván na záznamové zařízení a tento záznam bude vymazán po pořízení zápisu.

Starostka obce, paní Jana Kortusová předložila členům zastupitelstva obce program zasedání.
K programu nebylo připomínek a všichni přítomní zastupitelé s programem zasedání souhlasili.

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu l l. zasedání zastupitelstva obce pani Adrienu
Gôsslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Stanislava Buřila a pana Štěpána
Budaházyho.

Poté paní starostka informovala o událostech v obci od minulého zasedání ZO:

- stále probíhá oprava mostu ,,u Chodosu" (v rámci oprav opravena také lávka od rybníka)
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- dne 5. 10. 2019 proběhla brigáda v obci, paní starostka podčkovala všem dobrovolníkům

- zaměření hřbitova, střed obce, prostor před domem zpracování projektu
osázení zeleně, zaměření budovy ,,jitřenký'

- obec požádala o dotaci MZe na obnovu rybníka

- dopravní značení - čeká se na schválení MČÚ Kraslice

- přijat nový zaměstnanec obce na hlavní pracovní poměr na pozici údržbáře

- shrnutí kulturních akcí v obci (Srdce slabším, Halloween pro nejmenší, divadelní
představení)

2. Příprava rozpočtu pro rok 2020

Paní starostka navrhla zastupitelstvu, aby rozpočet obce Stříbrná pro rok 2020 připravil finanční
výbor, kontrolní výbor společně se s'tarostou a se zaměstnanci obecního úřadu. O tomto návrhu
dala hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení Č. 84/19

Zdrželi se: O

Zastupitelstvo obce projednalo přípravu rozpočtu obce Stříbrná a ukládá finančnímu výboru, aby
společně s kontrolním výborem a zaměstnanci obecního úřadu projednali návrh rozpočtu pro rok
2020 a připravili ke schválení na 12. zasedání zastupitelstva obce.

Příprava rozpočtu pro rok 2020 byl schválen pod usnesením č. 84/19

3. Delegace člena ZO na VH VSMOK

Paní starostka navrhla zastupitelům na valnou hromadu VSMOK delegovat starostku obce.
V případě, že by se nemohla valné hromady zúčastnit, byla by zastoupena panem Ing. Štěpánem
Budaházym. O návrhu dala hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení č. 85/19

Zdrželi se: O

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č.l28/2000Sb., o obcích deleguje jako
zástupce obce Stříbrná starostku Janu Kortusovou na VH Vodohospodářského sdružení Měst a
Obcí Sokolovska, konaného dne 13.12 2019 na Březové, které bude jednat o:
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a) Projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle nájemní smlouvy ze dne
30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

b) Projednání a schválení plánu investic piu rok 2020
c) Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2020
d) Projednání a schválení záměru prodeje pozemků v k.ú. Dolní Chodov, a to:
- parč. č. 1108 o "ýl!!ěře 1143 m'Z d'uh pozemku: ostatní plocha
- parc. č. 1109/1 o vyměře 868 m , druh pozemku: ostatní plocha
- parč. č. 1109/2 o výměře 282 jj,2 druh pozemku: ostatní plocha
- parč. č. 1109/3 o výměře 455 m:: druh pozemku: ostatní plocha
- parč. č. 1109/4 o vyměře 330 m í druh pozemku: ostatní plocha
- parč. č, l 109/5 o výměře 88 m , druh pozemku: ostatní plocha.

V případě, že by se této valné hmmady nemohla starostka účastnit, bude obec Stříbrnou
zastupovat pan Ing. Štěpán Budaházy.

Delegace paní starostky na valnou hromadu VSMOK bylo schváleno pod usnesením č.
85/19.

4. Delegace člena ZO na VH Sokolovské vodárenské s.r.o.

Paní starostka navrhla zastupitelům obce delegovat na valnou hromadu starostku obce a jako
svého nástupce, v případě, že se nebude moci zúčastnit VH, navrhla pana Ing. Štěpána
Budaházyho. Dala hlasovat o tomto návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O ..f.

Usneseni č. 86/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná rozhodlo o delegování zástupce obce na jednání valné
hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r,o. dne 13. 12. 2019 podle § 84 odst. 2 písm.
f) zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích:

deleguje jako zástupce obce Stříbrná starostku Janu Kortusovou na jednání valné
hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem
v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, ukládá jí,
aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o

a) zprávě jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 - 30.9.2019,
b) projednání a schválení výše vodného a stoČného pix) rok 2020,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne

30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,

d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2020,
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e) projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č.
1492/17 v k.ú. Sokolov

f) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po
1.1.2021,

g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka -
ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,

h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti
VODÁRNA sokolovsko s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části
závodu,

i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci
provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec Stříbrnou
zastupovat pan Ing. Štěpán Budaházy.

Delegace paní starostky na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. bylo schváleno
pod usnesením Č. 86/19.

5. Odměna členům zastupitelstva

Paní starostka by ráda poděkovala formou finanční odměny dvěma členům, kteří aktivně a
odpovědně přistupují k naplnění programu obce.

a) Jako první byl na odměnu navržen zastupitel pan Stanislav Buřil. Jako důvod paní
starostka uvedla, že: zajistil svým osobním přístupem plnění našich představ a cílů
v oblasti zlepšení Životního prostředí v obci. Organizoval práce spojené
s prosvětlením obce, kontrolu při kácení a vyřezávání náletů, odstraňování větví.
Zorganizoval prodej vykáceného dřeva v obci i vykácených stromů v lese zasažených
kůrovcem pro občany obce. Zprostředkoval projektanta na zpracování návrhu
zastřešení kontejnerů na tříděný odpad a vybudování sociálního zázemí pro
pracovníky obce. zajistil informaci pro občany obce o invazivních rostlinách, jejich
monitoring a likvidaci pomocí postřiku. Kontrolu potřeby obce v oblasti životního
prostředí provádí svým osobním autem bez nánoku na úhradu nákladů
Navrhla odměnu 4000 KČ.

Pan Buřil se k bodu vyjádřil s tím, že žádá i ostatní zastupitele, aby hlasovali proti tomuto návrhu
a s odměnou nesouhlasí s důvodem, že by tato práce pro obec měla být samozřejmostí každého
zastupitele. Případné proplácení jízdného by mělo být řešeno formou cestovních dokladů.
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Pan Hlavsa ještě k tomuto dodal, že pokud probíhá mapování zeleně v obci, tak by k tomu měl
být pan Buřil přizván. Pan místostarosta k tomu odpověděl, že zatím probíhá mapování zeleně a
ke konečnému plánování bude pan Buřil samozřejmě přizván.

Paní starostka řekla, že pouze chtěla ohodnotit práci, kterou pan Buřil dělá nad rámec svých
povinností a poté dala o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: l Zdrželi se: 2 "

Usnesení č. 87/19

ZO projednalo a souhlasí s odměnou 4000,- KČ pro pana Stanislava Buřila za odvedenou práci
pro obec Stříbrnou nad rámec svých povinností zastupitele obce - zajistil svým osobním
přístupem plnění naŠich představ a cílů v oblasti zlepŠení Životního prostředí v obci. Organizoval
práce spojené s prosvětlením obce, kontrolu při kácení a vyřezávání náletů, odstraňování větví.
Zorganizoval prodej vykáceného dřeva v obci i vykácených stromů v lese zasažených kůrovcem
pro občany obce. Zprostředkoval projektanta na @racování návrhu zastřešení kontejnerů na
tříděný odpad a vybudování sociálního zázemí pro pracovníky obce. zajistil informaci pro
občany obce o invazivních rostlinách, jejich monitoring a likvidaci pomocí postřiku. Kontrolu
potřeby obce v oblasti životního prostředí provádí svým osobním autem bez nároku na úhradu
nákladů.

Odměna pro pana Stanislava Buřila ve výši 4000,- KČ byla schválena pod usnesením Č.
87/19.

b) Jako druhého zastupitele na odměnu navrhla paní starostka pana Štěpán Budaháu,
který u)racoval pro obec ,,Strategický rozvojový dokument obce Stříbmá", jež
vycházel z programových cílů volebních stran před volbami v r. 2018, na základě toho
mohla obec požádat o dotace na připravované opravy a záměiy (obec díky tomuto
dokumentu získala dotaci 677.018,-kč na opravu mostu u Chodosu), dále připravil
návrh ŕo@očtu pro rok 2019, v návaznosti na schválené cíle v strategickém programu
zpracoval ,,střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020 až 2024". V neposlední řadě
zpracoval pasportizaci pozemků obce a návrh jejich dalšího využití, které bude sloužit
pro hospodaření s pozemky obce, jejich cílenou výměnu nebo prodej piu státní
instituce (SPÚ, LČR, aj.), a ostatní zájemce, a návrhy piu úpravu ÚP v příštím období.
Úkoly plní bez požadavku na úhradu nákladů s těmito pracemi spojenými.
Paní starostka navrhla odměnu 10 000 KČ.

Pan Karel Hlavsa si myslí, že by řada těchto úkolů měla být spíše v kompetenci starosty obce a
s odměnou nesouhlasí a zajímá ho, kdo navrhnul takovouto výši odměny.

Paní Šárka Štěříková k tomu řekla, že si velice váží práce pasportizace pozemků, ale nesouhlasí
s tím, aby se udělovala odměna za strategický plán, se kterým se neztotožňuje, protože by ho měl
dělat specialista.
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Paní starostka uvedla, že strategický plán byl potřeba, aby se mohlo žádat o dotace a ušetřilo to
obci peníze a pan Budaházy odvedl i spoustu další práce, za kterou by ho chtěla odměnit.

O návrhu o udělení odměny dala hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: l

Usnesení Č. 88/19

Zdrželi se: 5

ZO projednalo a nesouhlasí s odměnou 10 000,- KČ pro pana Štěpána Budaházyho za
odvedenou práci - pro obec Stříbrnou zpracoval pro obec ,,Strategický rozvojový
dokument obce Stříbrná", jež vycházel z programových cílů volebních stran před
volbami v r. 2018, na základě toho mohla obec požádat o dotace na připravované
opravy a záměry (obec díky tomuto dokumentu získala dotaci 677.018,-kč na opravu
mostu u Chodosu), dále připravil návrh řo@očtu pro rok 2019, v návaznosti na
schválené cíle v strategickém programu ž;pracova1 ,,střednědobý výhled rozpočtu obce
na r. 2020 až 2024". V neposlední řadě qpracoval pasportizaci pozemků obce a návrh
jejich dalšího využití, které bude sloužit pro hospodaření s pozemky obce, jejich
cílenou výměnu nebo prodej pro státní instituce (SPÚ, LČR, aj.), a ostatní zájemce, a
návrhy pro úpravu ÚP v příŠtím období. Úkoly plní bez poŽadavku na úhradu nákladů
s těmito pracemi spojenými.

.|1'

Usnesení Č. 88/19 nebylo schváleno.

6. Inventarizace majetku obce Stříbrná

Paní starostka navrhla, aby předsedou inventarizační komise byl předseda finanČní komise pan
Štěpán Budaházy, dále pak všichni Členové zastupitelstva, ve spolupráci s obecním úřadem.
Provedení periodické inventarizace stanovila do 3 1.12. 2019.

Poté dala paní starostka k bodu hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení Č. 89/19

Zdrželi se: O

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo inventarizační komisi. Předsedou inventarizační
komise je zvolen předseda finančního výboru pan Štěpán Budaházy, dále pak všichni členové
zastupitelstva a zaměstnanci obecního úřadu paní Soňa Kantnerová a paní Eva Sedláčková.
V souladu s ustanovením §29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a podle směrnice č. 5
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nařídila paní starostka provedení periodické inventarizace majetku a závazků Obce Stříbrná
k datu 31.12. 2019.

Inventarizace majetku obce Stříbrná bylo schváleno pod usnesením Č. 89/19.

7. Prodej pozemků

a) Revokace usnesení neuskutečněných prodejů pozemků
Z důvodu neuskutečnění prodejů ze strany kupujících navrhla paní starostka tyto
schválené prodeje pozemků revokovat:

· 28. ZO 14.6.2006 usnesení č.9a koupě Č.p. 2685

· 18. ZO 25.2.2009 usn. č. Sc koupě č.p. 1540/1

· 6. ZO 15.6.2011 usn. č. 6lb koupě Č.p. 137/9, č.p. 42l(
· 23. ZO 6.11.2013 usn. Č.215 koupě část č.p. 163/12

· 4. ZO 25.3.2015 USli. č. 30d koupě část 2612/1

· l l.ZO 20.4.2016 usn. č. lOSa koupě část 16/16

· 20.ZO 24.5.2017 usn. č. 193 koupě Č.p.141/7

výše uvedení žadatelé budou s revokací usnesení seznámení a kdykoli mohou o koupi pozemků
znovu požádat. Poté se dalo o tomto bodu hlasovat.

výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O .

Usnesení Č. 90/19

Zastupitelstvo projednalo a schválilo revokaci usnesení 28. ZO ze dne 14.6.2006 usnesení č.9a, z
18. ZO ze dne 25.2.2009 usn. Č. 5c, 6. ZO ze dne 15.6.2011 usn. č. 6lb, 23.ZO ze dne 6.11.2013
usn.č.215, 4.ZO ze dne 25.3.2015 usn.č. 30d, ll.ZO ze dne 20.4.2016 usn.č. lOSa, 20.ZO ze dne
24.5.2017 usn.č. 193 z důvodu neuskutečněných prodejů pozemků ze strany kupujících.

Revokace výše uvedených usnesení byla schválena pod usnesením č. 90/19.

Příloha Č. 1.
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prodeje pozemků:

a) Věc: Prodej pozemku parč. č. 53/59 v k.ú. Stříbrná

Před klada tel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 91/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30..9.2019 - 16.10.2019) žádost pana
o odkoupení pozemku panc.č.53/59 v k.ú. Stříbrná o

celkové výměře 335 jj,2 za účelem výstavby odstavné a parkovací plochy.

číslo parcely katastrální území výměra cena za m2 celková cena

53/59 Stříbrná 335 m' 200,- Kč/m 67000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

II. Souhlasí

Zdrželi se: O

s prodejem pozemku parč. č. 53/59 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 335 m' za účelem výstavby
odstavné a parkovací plochy ?ť"

za cenu 200,- Kč/m , rormou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.
III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodpovídá." Jana Kortusová

Termín plnění." 3 1.10.2020

Žádost je přílohou č. 2.

b) věc: prodej pozemků parc.Č.667/3 Část dle GP 667ň4 v k.ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce
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Usnesení č. 92/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

l. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost

o odkoupení pozemků parč. č. 667/3 Část dle GP
667/24 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře 1176 m' za účelem výstavby RD.

výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:O Zdrželi se:O

II. Souhlasí

s prodejem p. p. č. 667/3 část dle GP 667/24 v k. ú. Stňbmá o celkové výmčře 1176 m' za účelem
výstavby RD na základě podání nejvyšší nabídce s minimální cenou 200,- Kč/m', formou podání
nejvyšší nabídky na adresu obecního úřadu obce Stříbrná v termínu do 20.11. 2019 do 15:00 hod.
Obálky budou zalepené s nápisem neotvírat a budou nadepsány ,,p. p. Č. 667/3 Část dle GP
667/24".

III. Pověřuje

Starostku obce uvědoměním žadatelů písemnou formou, sestavením tříČlenné komise pro
otevírání obálek a následně podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení ž;pracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek

Zodoovidá: Jana Kortusová

Termín plnění.' 3 1.10.2020

Žádost je přílohou č. 3.

c) Věc: Prodej pozemku st. p. č. 861 v k.ú. Stříbrná

Před kladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 93/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo
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na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení pozemku st. parc.č. 861 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 62

m2 za účelem výstavby odstavné a parkovací plochy.

Pan Karel Hlavsa se vyjádřil, že nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku, je to strategické místo u
vleku, pokud by měl zájem nějaký investor, mohl by nastat problém, čekal, že bude s žadatelkou
vyvoláno jednání. Paní starostka uvedla, Že jednání proběhlo, zájem o prodej
garáže, v KN je garáž vedena jako stavba a dle zákona obec nesmí bránit vlastníkovi pmdat
pozemek pod jeho stavbou.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 3 Zdrželi se:l

II. Souhlasí

s prodejem pozemku st. p. č. 861 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 62 n12 za účelem narovnání
vlastnických vztahů k nemovitosti, která je ve vlastnictví žadatele

za cenu 200,- Kč/m', fOrmou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s
převodem nemovitosti hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

číslo parcely katastrální území

st.p.č.861 Stříbrná

III. Pověřuje

výměra cena za m2 celková cena

62 m' 200,- Kč/m 12400,- Kč

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodpovídá: Jana Kortusová

Termín plněni': 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. 4.

d) Věc: Prodej pozemku parc.Č. 71/4 část v k.ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 94/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I, Projednalo
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na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost ,
o odkoupení části pozemku parc.č. 71/4 v k.ú. Stříbrná o celkové

výměře cca 300 m2 za účelem oplocené zahrady.

výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

II. Souhlasí

s prodejem části pozemku parc.Č. 71/4 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 300 m' za účelem
oplocené zahrady za cenu 100,- Kč/m', na
základě zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce obce,
formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a vyhotovení
geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy a po
odsouhlasení geometrického plánu.

číslo parcely katastrální území

71/4 Stříbrná

III. Pověřuje

výměra cena za m2 celková cena

300 m' 100,- Kč/m 30000,- Kč

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

ZodDovídá: Jana Kortusová

Termín plnění." 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. 5.

e) Věc: Prodej pozemku parc.č. 666/7 v k.ú. Stříbrná

Před kladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení č. 95/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

Stránka 11 z27



na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o

odkoupení pozemku parc.č. 666/7 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 397 ,jj2 za účelem výstavby
chaty zahrada s chovem včel

Pan Petr Janáček se k tomuto bodu vyjádřil s tím, že by tento pozemek vůbec neplr)dával, je na
strategickém místě a pro zatím by ho nechal pro potřeby obce.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti:4

II. Nesouhlasí

Zdrželi se: l

s prodejem pozemku parc.č. 666/7 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 397 m'.

Příloha Č.6.

D Věc: Prodej části pozemku parc.Č. 92/5 v k. ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 96/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení části pozemku pare. č. 92/5 v k. ú. Stříbmá o celkové výměře

cca 78 m2 za účelem oplocené zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

II. Souhlasí

Zdrželi se: O

s prodejem části pozemku parč. č. 92/5 v k.ú. Stříbrná
oplocené zahrady
základč ž;pracovaného geometrického plánu, který bude
formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s
geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude
odsouhlasení geometrického plánu.

o celkové výměře cca 78 m2 za účelem
za cenu 200,- KČ/m', na

předložen k odsouhlasení starostce obce,
převodem nemovitosti a vyhotovení

uhrazena před podpisem smlouvy a po
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číslo parcely katastrální území

92/5 Stříbrná

III. pověřuje

výměra cena za m2 celková cena

78 m' 200,- Kč/m 15 600,- Kč

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek

Zodpovídá: Jana Kortusová

Termín plnění.' 3 1.10.2020

Žádost je přílohou Č.7.

g) Věc: Prodej části pozemku parč. Č. 92/2 v k. ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č, 97/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo '

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení části pozemku parc.č. 92/5 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře

cca 605 m2 za účelem oplocené zahrady (rozšíření).

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

II. Souhlasí

s prodejem části pozemku parc.č. 92/2 v k.ú. Stříbmá o celkové výměře cca 605 m' za účelem
využití dle územního plánu s podmínkou zahájení výstavby dle platných pravidel prodejů
pozemků obce Stříbrná za cenu 200,-Kč/m2,
na základě zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce
obce. Prodej bude realizován formou kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti a vyhotovením geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před
podpisem smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu.
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číslo parcely katastrální území

92/2 Stříbrná

výměra cena za In2 celková cena

605 m' 200,- Kč/m 121000,- Kč

III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek

Zodpovídá.' Jana Kortusová

Termín plnění: 3 1.10.2020
Žádost je přílohou Č. 8.

h) Věc: Prodej pozemků parč. Č.137/9 a 2760 v k.ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostartosta obce

Usnesení č. 98/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení pozemků parc.č.137/9 a 2760 v k.ú. Stříbrná o výměře

276 a 99 m2 za účelem oplocené zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

II. Souhlasí

s prodejem pozemku parc.č.l37/9 a 2760 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře 276 a 99 m2 za
požadovaným účelem oplocené zahrady za cenu 200,- Kč/m', formou kupní smlouvy, veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před
podpisem smlouvy.
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číslo parcely katastrální území

137/9 Stříbrná

2760 Stříbrná

výměra cena za m2 celková cena

276 m' 200,- Kč/m 55200,- Kč

99 m' 200,- Kč/m 19800,- Kč

Celková cena 75000,- KČ

III. pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starůstce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodpoviáá: Jana Kortusová

Termín plnění: 3 1.10.2020
Žádost je přílohou Č. 9.

i) Věc: Prodej pozemku parc.č.2557 část v k.ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostartosta obce

Usnesení č. 99/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zvcřcjnčného záměru (30.9.2019 - 16.10,2019) žádost
o odkoupení části pozemku parc.č. 2557 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře

cca 42 m' za účelem využívání septiku, který se na předmětné části nachází.

Pan místostarosta navrhnul prodej tohoto pozemku za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
vzhledem k tomu, že se na předmětném pozemku nachází stavba septiku, Paní starostka souhlasí
s prodejem, ale za cenu 200,- Kč/m2 (septik není ve vlastnictví obce) a podala protinávrh. Pan
místostarosta dal o protinávrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

II. Souhlasí

Stránka 15 z 27



s prodejem části pozemku parc.č. 2557 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře cca 42 m2 za účelem
využívání septiku, který se na předmětné části nachází

za cenu 200,- KČ/mŽ Předmětná část pozemku bude oddělena na základě
zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce obce. Prodej
bude realizován formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a
vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem
smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu.

číslo parcely katastrální území výměra cena za m2 celková cena

2557 Stříbrná 42 m' 200,- Kč/m 8400,- KČ

III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

lV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek

Zodpovídá.' Jana Kortusová

Termín plněni.' 3 1.10.2020

Žádost je přílohou č. 10.

j) Věc: Prodej pozemků parc.č. 137/17, 137/18 a 2761 v k.ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení č. 100/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení pozemku parc.č. l37/17,137/18 a 2761 v k.ú.

Stříbrná o celkové výměře 397 m2 za účelem výstavby rodinného domu.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

II. Souhlasí

s prodejem pozemků qa'c.č. l37/17,137/18 a 2761 v k.ú. Stříbrná o celkové výměře 137/17
(632m'),137/18 (432m ) a 2761(400m'), za požadovaným účelem za cenu 200,- Kč/m', formou
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kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, kupní cena bude
uhrazena před podpisem smlouvy.
číslo parcely katastrální území výměra cena za m2 celková cena

137/17 Stříbrná 632 m' 200,- Kč/m' 126400 KČ

137/18 Stříbrná 432 m' 200,- Kč/m' 86400 KČ

2761 Stříbrná 400 m' 200,- Kč/m' 80000 KČ

Celková cena 292800 KČ

III. Pověřuje

Starostku obce uvědoměním žadatelů písemnou formou, sestavením tříčlenné komise pro
otevírání obálek a následně podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

ZodDovídá." Jana Kortusová

Termín plnění." 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. ll.

k) Věc: Prodej části pozemku parc.č.1/8 v k. ú. Nová Ves u Kraslic

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usneseníč. 101/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení části pozemku parc.č.l/8 v k. ú. Nová Ves u

Kraslic o celkové výměře cca 94 m2 za účelem zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O
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II. Souhlasí

s prodejem části pozemku parc.č. 1/8 v k. ú. Nová Ves u Kraslic o celkové výměře cca 94 m2 za
účelem zahrady p za cenu 100,- Kč/m2,
na základě zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce
obce, formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a vyhotovení
geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy a po
odsouhlasení geometrického plánu.

číslo parcely

1/8

katastrální území výměra

Nová Ves u Kraslic 94 m2

cena za m2 celková cena

100,- KČ/m 9400,- Kč

III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodpovídá: Jana Kortusová

Termín plnění: 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. 12.

I) Věc: Prodej části pozemku parc.Č.1448/2 v k. ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 102/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

l. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení části pozemku parc.č.l448/2 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 122

m2 za účelem zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

II. Souhlasí
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s prodejem části pozemku parc.č. 1448/2 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 122 m' za účelem
zahrady za cenu 200,- Kč/m', na základě
zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce obce. Prodej
bude realizován formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a
vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem
smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu. Geometrický plán byl již předložen.

číslo parcely

1448/2

III. Pověřuje

katastrální území

Stříbrná

výměra cena za m2 celková cena

122 m' 200,- Kč/m' 24400,- Kč

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě whoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpeČila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

ZodDovl'dá.' Jana Kortusová

Termín plnění.' 3 1.10.2020

Žádost je přílohou č. 13.

m) věc: Prodej části pozemku parc.č.667/3 v k. ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 103/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost

o odkoupení části pozemku parc.č.667/3 v k. ú. Stříbmá o celkové výměře cca 151
m2 za účelem zajištění přístupové cesty k nemovitosti.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O
II. Souhlasí
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s prodejem části pozemku parč. č. 667/3 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 151 m2 za účelem
zajištění přístupové cesty k nemovitosti

za
cenu 200,- Kč/m', na základě zpracovaného geometrického plánu, který bude předložen
k odsouhlasení starostce obce. Prodej bude realizován formou kupní smlouvy, veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti a vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena
bude uhrazena před podpisem smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu.

číslo parcely katastrální území

667/3 Stříbrná

III. Pověřuje

výměra cena za m2 celková cena

ISl m' 200, Kč/m' 30200, Kč

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

lV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodoovídá: Jana Kortusová

Termín plněni': 31.10.2020
Žádost je přílohou č. 14.

n) Věc: Prodej části pozemku parc.č.2600/2 a p. p. Č. 1397 v k. ú. Stříbrná

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení č. 104/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení části pozemku parc.č.2600/2 a p. p. č. 1397 v k. ú. Stříbrná o

celkové výměře cca 2600/2 část (217 In2) a 1397 (11 m') za účelem výstavby garáže a zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O
II. Souhlasí
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s prodejem části pozemku parc.č.2600/2 a p. p. č. 1397 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca
2600/2 Část (217 m2) a 1397 (11 m') za úČelem výstavby garáže a zahrady

za cenu 200,- Kč/m', na základě zpracovaného geometrického
plánu, který bude předložen k odsouhlasení starostce obce. Prodej bude realizován formou kupní
smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a vyhotovení geometrického plánu
hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy a po odsouhlasení
geometrického plánu.
číslo parcely katastrální území výměra cena za m2 celková cena

2600/2 Stříbrná 217 m' 200,- Kč/m' 43400,- KČ

1397 Stříbrná 11 m' 200,- Kč/m' 2200,- KČ

Cena celkem 45600,- KČ

III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, qpracované na základě tohoto usnesení.
IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

ZodDovídá: Jana Kortusová

Termín plnění: 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. 15.

o) Věc: Prodej pozemku parc.Č.2727 v k, ú. Stříbrná

Před kladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce

Usnesení Č. 105/19

Zastupitelstvo obce Stříbrná

I. Projednalo

na základě zveřejněného záměru (30.9.2019 - 16.10.2019) žádost
o odkoupení pozemku parc.č.2727 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře 245 m'

za účelem zahrady.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O
II. Souhlasí

Zdrželi se: O
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s prodejem pozemku parc.č. 2727 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 245 m2 za účelem
zahrady za cenu 200,- Kč/m'. prodej bude
realizován formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

číslo parcely katastrální území výměra cena za m2 celková cena

2727 Stříbrná 245 m' 200,- Kč/m' 49000,- Kč

III. Pověřuje

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.

IV. Ukládá

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše
uvedených podmínek.

Zodpovídá.' Jana Kortusová

Termín plněni": 3 1.10.2020
Žádost je přílohou č. 16.

Záměry prodeje pozemků:

· Žádost o koupi pozemků p. č. 2440/4, část p. p. č. 2440/1, část p. p. č. 2438/2 a p. p. č. 2440/3
v k. ú. Stříbrná, žádost podali
za účelem narovnání vlastnických vztahů nemovitosti Č. p. 700 z důvodu potřeby zastavení
nemovitosti piu úvěrování rekonstrukce nemovitosti č. p. 700. Zamýšlený záměr využití je
v souladu s územním plánem, využití pozemku dle ÚP plocha W-plochy vodní a
vodohospodářské, dále výroba drobná. Nic nebrání prodeji pozemku. Pan místostarosta
navrhnul zveřejnit záměr prodeje. Doporučil zastupitelstvu zamyslet se nad zbývající částí
vodního náhonu.

· Žádost o koupi pozemků p. č. 2751 a části p. p. č. 2478/1 v k. ú. Stříbrná žádost podali
za účelem ukládání a

manipulace s palivovým dřívím, přístup k nemovitosti a vybudování kalové jímky.
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Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním plánem, využití pozemku dle ÚP plocha
TI- technická infřastruktura. Pan místostarosta navrhnul zveřejnit záměr.

· Žádost o koupi Částí pozemků p. Č. 2770 a 44/1 v k. ú. Stříbrná dle přiloženého zákresu.
Žádost podal za účelem parkování,
ovocnářství a zkrášlení okolí rodinného domu. Zamýšlený zámčr využití je v souladu
s územním plánem, využití pozemku dle ÚP plocha BI- plochy bydlení. Pm místostarosta
uvedl, že se přikládá vyjádření Stavebního odboru Ing. Ivy Harapátové: Jedná se o
zastavitelný pozemek (2770), kteiý by ve spojení s pozeinkern 2772 Yýtvořil pěknou a
dostatečně velkou stavební parcelu. Pokud se rozhodnete k prodq'i - doporučuji pozemek
2770 nedělit dle požadavku, aby Vám nezůstal nevyužitelqý kousek stavebního pozemku.
Pokud dělit - ideálně kolmo ke bmunikuci na hloubku celého pozemku. Na pozemku 44/1
může žadatel provozovat pouze zemědělskou činnost - sekat trávu, popř. sad, odstavováni'
vozidla by mělo být na pozemku 2770, ale úplně správně - na pozemku u RD.

Pan místostarosta doporučil přiklonit se k vyjádření stavebního odboru, nezveřejnit záměr
prodeje. Nebo předmětné části pozemku pouze pronajmout za požadovaným účelem.

· Žádost o koupi části pozemku p. Č. 49412 v k. ú. Stř&ná žádost podal
za účelem rekreace, sekání a údržby. zamýšlený

záměr využití je v souladu s územním plánem, využití pozemku dle ÚP plocha veřejná
prostranství-veřejná zeleň -PVZA. Místostarosta navrhnul nezveřejnit záměr pro zachování
veřejného přístupu.

· Žádost o koupi pozemků p. č. 2607/8, Část p. p. č. 2607/14, část p. p. č. 2607/3 v k. ú.
Stříbrná žádost za účelem Zahrada, nájezd
do garáže a parkovací místo. Pozemek 2607/8 navrhnul místostarosta prodat pouze horní
část, jako součást zahrady, rovněž část pozemku p. č, 2607/14 ve zmenšené míře pouze u
garáže a přilehlých schodů z důvodu strategické polohy u komunikace a pozemek v současné
době slouží rovněž k parkování automobilů u obecního úřadu. Požadovanou část p. p. č.
2607/3 navrhnul neprodávat.

· Žádost o koupi části pozemku p. č. 1184/13 v k. ú. Stříbrná dle přiloženého nákresu o
výměře cca 656 m2. Žádost a
účelem využití jako zahrada oplocená. Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním
plánem, využití pozemku dle ÚP plocha BI- bydlení individuální. Doporučil ponechat
pozemek v nájmu a využít pozemek pro zastavění. Navrhnul nezveřejnit záměr prodeje.

Pan místostarosta dal nejprve hlasovat o schválení výše uvedených pozemků, tak jak doporučil.

výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení č. 106/19
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění záměrů prodeje pozemků a částí pozemků
p. č. 2440/4, část p. p. č. 2440/1, část p. p. č. 2438/2 a p. p. č. 2440/3, p. č. 275, část p. p. č.
2478/1, část p. č. 2607/8, část p. p. č. 2607/14 v k. ú. Stříbrná dle přiložených zákresů.

Žádosti jsou přílohou č. 17- 24.

Zveřejnění záměrů prodeje výše uvedených pozemků bylo schváleno pod usnesením Č.
106/19.
Dále dal pan místostarosta hlasovat o neschválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků tak, jak
výše doporučil.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení Č. 107/19

Zdrželi se: O

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo zveřejnění záměrů prodeje pozemků a částí
pozemků: p. č. 494/2, část p. p. č. 2607/3, p. č. 2770 a 44/1 a části pozemku p. č. l 184/13 v k. ú.
Stříbrná dle přiložených zákresů.

Usnesení Č. 107/19 bylo schváleno.
Příloha č. 25. - 29.

Po tomto bodu vznesl dotaz z jakého důvodu jim nebyl
když byl schválen záměr. Ze strany zastupitelů bylo vysvětleno, Že
rozhodli, že se jedná o strategický pozemek pro obec a v budoucnu by
se bude při změně ÚP usilovat o změně jeho využití. Pozemek
k pronájmu.

schválen prodej pozemku,
po zvážení se zastupitelé
mohl být lépe využit, také

bude i nadále k dispozici

8.) Ostatní
a) Rozpočtové opatření č. 8

Paní starostka dala hlasovat o schválení řo@očtového opatření č. 8.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení Č. 108 a)/19
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

RozpoČtové opatření bylo schváleno pod usnesením Č. 108 a)/19.

Příloha Č. 30.

b) výzva k vydání bezdůvodného obohacení
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Z důvodu neakceptovaní výzev obce Stříbrná pro k pronájmu pozemků ke svému
podnikání, navrhla paní starostka spolu s právníkem obce předat výzvu k zaplacení
za užívané pozemky.

K tomu se vyjádřila paní Štěříková, že nesouhlasí s penalizací za období minulého zastupitelstva.
Pan Hlavsa nesouhlasí s pokutou, tento druh podnikání by se měl podporovat a obec by měla
vyjít vstříc, pokud to přiláká děti do obce. Paní starostka uvedla, Že navrhovala řešení, snížení
nájmu, ale ze strany nepřišel konkrétní návrh. Pozemky se postupně dávají do
pořádku a ze strany obce nejde o nic osobního. Starostka obce chce tímto Wkem narovnat
užívání těchto pozemků. řekl, že 7 let pozemky udržuje a vrací se mu to ve zlém, počká
na písemné vyjádření.

Paní Šárka Štěříková podala protinávrh: Požadovat po vydání
bezdůvodného obohacení za období od l. ll. 2018 do 15. 8. 2019 za dlužné nájemné.

O protinávrhu se dalo hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: l

Usnesení č. 108 b)/19

Zdrželi se: O

ZO projednalo a schvaluje požadovat po vydání
bezdůvodného obohacení :q?ětně za období od 1.11.2018 do 15.8,2019 dlužné nájemné za
pozemky v k.ú. Stříbrná : Č.2574/2 - 1020,lm', č. 2557 - 952 m', č. 2562/2- 459,1 m2 dl,
platných cen za pronajaté pozemky od obce Stříbrná pro podnikatelské účely za 10,-kč/m'.
Celková požadovaná částka bude vypočtena pracovnicí obecního úřadu.

Vydání bezdůvodného obohacení za uŽívání pronajatých pozemků za období od 1, 11. 2018
od 15. 8. 2019 bylo schváleno pod usnesením č. 108 b)/19.

Příloha č. 31.

C) Zimní údrŽba
S panem místostarostou se paní starostka dohodla na přípravě plánu zimní údržby. Navrhla, aby
pm místostarosta připravil plán zimní údržby ke schválení ZO do 20.1 1.2019. Zimní údržbu bude
zajišťovat z části pan Kolda a z části Městské lesy Kraslice, z tohoto důvodu nebude pan
místostarosta určen odpovědnou osobou, aby nedošlo ke střetu zájmu. Pan místostarosta dodal, Že
plán zimní údrŽby již připravil a také zapracoval připomínky zastupitelů. Plán se vyvěsí na úřední
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desku obce pro možnost případných připomínek ze strany občanů. Upozornil, že pokud budou při
protahování sněhu překážet auta, nebude silnice prohrnuta.

O plánu zimní údržby se dalo hlasovat.

výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení Č. 108 c)/19

Zdrželi se: O

ZO projednalo a ukládá panu místostarostovi připravit plán zimní údržby ke schválení do
25.11.2019 a pověřuje starostku obce odpovědnou osobou za zimní údržbu v obci Stříbrná.

Plán zimní údržby byl schválen pod usnesením Č. 108 c)/19.

d) Schválení návrhu příspěvku do rozpočtu DSMOK

Paní starostka navrhla schválit příspěvek obce Stříbrná do rozpočtu Dobrovolného svazku měst a
obcí Kraslicka na rok 2020 ve výši 41 618 KČ.

O tomto bodu se dalo hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O

Usnesení Č. 108 d)/19

Zdrželi se: O

ZO projednalo a schvaluje příspěvek obce Stříbrná do rozpočtu Dobrovolného svazku měst a obcí
Kraslicka na rok 2020 ve výši 41.618,- KČ.

Příspěvek obce do rozpočtu Dobrovolného svazku měst a obcí Kmslicka byl schválen pod
usnesením č. 108 d)/19.

Příloha Č. 32.

e) koupě traktoru

Paní starostka seznámila přítomné se záměrem nákupu traktoru pro potřeby obce, uložila, aby
spolu s ní pan místostarosta a finanční výbor připravili dokumentaci pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a oslovili dodavatele. Dokumentace bude veřejně přístupná pro
možnosti připomínek. O bodě dala hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení č. 108 e)
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Zastupitelstvo obce projednalo nákup traktoru pro obec Stříbrnou a ukládá starostce,
místostarostovi, finančnímu výboru společně připravit dokumentaci pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na nákup traktoru pro obec Stříbrnou a oslovit dodavatele.

Nákup traktoru pro obec Stříbrnou byl schválen pod usnesením č. 108 e).

9. Diskuse

- budou nakoupeny nové nádoby na posypový materiál (10 ks)
- žádost o umístění cedule ,,zákaz skládký' u místa tříděného odpadu

- připomínka k neustále špatnému třídění odpadu v nádobách k tomu určených, panístarostka zopakovala, že jsou umístěné fotopasti a pokud někdo něco takového zjistí, ať
na to upozorní a fotopasti se zkontrolují, popřípadě umístí jinam

- v obci byl umístěn nový kontejner na kov
- návrh na převzetí provozu vleku ve Stříbrné spolkem Stříbrňáci Sříbmé

10. Závěr

Na závěr paní starostka poděkovala všem pňtomným a ukončila l l. zasedání Zastupitelstva obce
Stříbrná v 17:30 hod.

Místostarosta obce

Ing. Karel Bělohlávek

A-m

OBEC

* L ,
">R" ,, g FŇ

Ověřovatelé:

Starosta obceJanaKomsovát

Stanislav Buřil , ľ

ŠtěpáííjBuflaha
jUC °"/'

Zapisovatel: Adriena Gósslová
')7 )

Datum zhotovení zápisu: 14. l l. 201g'\
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