USNESENÍ
4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Suchá Loz konaného dne 11. 10. 2013 ve
společenské místnosti Obecního domu
Zastupitelstvo obce Suchá Loz v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
I. Schvaluje:
1) Zvýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost Zlínského kraje na 85,- Kč od 1. 1. 2014, přičemž
vyžadujeme finanční analýzu dopravní obslužnosti kraje za rok 2013 a finanční analýzu dopravní
obslužnosti všech spojů obce Suchá Loz.
2) Úplatný převod nemovitostí par. č. 3909 o výměře 994 m2 – trvalý travní porost a par. č. 3923 o
výměře 450 m2 – trvalý travní porost, vše k. ú. Suchá Loz, na základě kupní smlouvy č.
ÚZSVM/BUH/4122/2013-BUHM a schvaluje uzavření této smlouvy.
3) Úplatný převod nemovitosti par. č. 3810 o výměře 443 m2 – orná půda v k. ú. Suchá Loz, na
základě kupní smlouvy č. ÚZSVM/BUH/4116/2013-BUHM a schvaluje uzavření této smlouvy.
4) Odkoupení všech pozemků, LV 1800, k. ú. Nivnice od paní Anežky Mimochodkové za částku
135.000,- Kč.
5) Odkoupení pozemků, LV 199, k. ú. Suchá Loz od pána Martina Kunovského za částku 34.000,- Kč.
6) Vícenáklad stavby Revitalizace kolonády u min. vody „Slatina“ ve výši 391.176,- Kč.
7) Vícenáklady stavby Inženýrské sítě v lokalitě Záhumenice – Padělky – SO 1 – komunikace ve výši
310.267,- Kč.
8) Smlouvu na úplatné zřízení věcného břemene na přípojku plynu – par. č. 4739 v k. ú. Suchá Loz
z důvodu odkoupení přípojky panem Petrem Podolanem a paní Veronikou Podolanovou ve výši
50,- Kč bez DPH.
9)Rozpočtovou změnu č. 4/2013 – viz příloha.
II. Neschvaluje:
1) Zvýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost Zlínského kraje na 100,- Kč od 1. 1. 2015.
2) Odkoupení pozemku PK par. č. 2561 o výměře 1770 m2 a pozemku PK par. č. 2562 o výměře
1597 m2, v k. ú. Suchá Loz, od paní Marie Černůškové za částku 100.000,- Kč.
3) Prodej pozemku par. č. 90 o výměře 289 m2 v k. ú. Suchá Loz z důvodu ochranného pásma
vodního toku Nivnička, dále pozemek zasahuje do obecní komunikace a do budoucna je v pozemku
plánována kanalizace.

III. Bere na vědomí:
1) Investiční záměr Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve vybudování
výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v jižní části par. č. 4774
v k. ú. Suchá Loz.
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