USNESENÍ
3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Suchá Loz konaného dne 28. 6. 2012 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) Prodej pozemků - parc. č. 198/2 o výměře 18 m2, par. č. 85/5 o výměře 27 m2 a par. č.
198/3 o výměře 14 m2 , vzniklé dle geometrického plánu č. 562-133/2012, vše v k. ú. Suchá
Loz, za 50,- Kč/m2 panu Václavu Bobkovi, Suchá Loz č. p. 145, 687 53 Suchá Loz.
2) Prodej pozemků - parc. č. 88/2 o výměře 30 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 306215/2005 v k. ú. Suchá Loz, za 250,- Kč/m2 panu Zdeňku Mahdalovi, Suchá Loz č. p. 360,
687 53 Suchá Loz. Protože se pozemek nachází v blízkosti vodního toku „Nivnička“, bude
žadateli prodán pouze pod podmínkou souhlasu Povodí Moravy, aby byla dodržena
povodňová vzdálenost.
4) Odkoupení pozemků parc. č. 2162/63 o výměře 113 m2 a pozemku par. č. 2162/62 o
výměře 439 m2, vše v k. ú. Suchá Loz za celkovou částku 130.000,- Kč od Michala Beníčka,
Bystřice pod Lopeníkem č. p. 274, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem.
5) Úplatné zřízení věcného břemen na přípojku plynu – par. č. 4739 o výměře 1702 m2 v k.
ú. Suchá Loz, z důvodu odkoupení této přípojky Jiřím a Andreou Vystrčilových, Bánov č. p.
552, 687 54 Bánov za částku 42,- Kč bez DPH. Dále se toto věcné břemeno vztahuje na
jednotlivé vlastníky stavebních pozemků v této lokalitě – „Zámočiří“, k. ú. Suchá Loz.
6) Výsledek přezkoumání obce za rok 2011 a závěrečný účet obce 2011 bez výhrad – chyba
opravena dokladem číslo 800002.
7) Rozpočtovou změnu č. 2 – viz příloha.
8) Navýšení počtu dětí v mateřské škole Suchá Loz, a to ze současných 40 na 44 dětí.
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starosta
Bc. Václav Bujáček
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