ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Kasalice
Konané dne 01. 10. 2018 v obecním hostinci od 18:00 hodin
Přítomni 3 členové, tj. 60%.
Zasedání zahájil starosta obce pan Kubiš. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Do
návrhové komise a zapisovatelem byl schválen p. Kubiš, ověřovately zápisu pí. Kuřová
a p. Fikera.
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ZAHÁJENÍ
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE OŽPZ/18/24302
DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE KASALICE P.Č. 815
ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 3/2018
PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ DLE ZÁMĚRU, ZVEŘEJNĚNÉHO 10. 09. 2018
VÝPOVĚĎ SMLOUVY NA PRONÁJEM KD
INFORMACE O PROJEKTU KANALIZACE
ZÁVĚR
1) Program byl zastupitelstvem schválen.
Pro 3, Proti 0
2) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OŽPZ/18/24302.
Pro 3, Proti 0
3) Zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu
v rámci realizace kanalizace.
Pro 3, Proti 0
4) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na parcele č. 815 v k.ú.
Kasalice pro ČEZ Distribuce.
Pro 3, Proti 0
5) Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2018 – přijatá dotace na volby.
Pro 3, Proti 0
6) Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku 567/4 v k.ú. Kasalice o výměře 84m2
panu xxxxx xxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxxxxxx xxxx
xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za cenu 8.545,- Kč (slovy: osm tisíc pět set čtyřicet pět
korun českých) ) a ukládá starostovi neprodleně uzavřít kupní smlouvu.
Pro 3, Proti 0
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků 264/2 v k.ú. Kasalice o výměře 69m2
a 264/3 v k.ú. Kasalice o výměře 28m2 panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nar. xx.xx.xxxx,
r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx za cenu 11.290,- Kč (slovy:
jedenáct tisíc dvě stě devadesát korun českých) ) a ukládá starostovi neprodleně uzavřít
kupní smlouvu.
Pro 3, Proti 0
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků 480/2 v k.ú. Kasaličky o výměře
105m2 a 480/3 v k.ú. Kasaličky o výměře 148m2 panu xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar.
xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxxxx x, xxx xx xxxxxxx za cenu 7.325,- Kč

(slovy: sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých) a ukládá starostovi neprodleně
uzavřít kupní smlouvu.
Pro 3, Proti 0
Zastupitelstvo zamítá záměr prodeje pozemku 480/4 v k.ú. Kasaličky o výměře 31m2
z důvodu možného využití k zasíťování navazujících parcel.
Pro 3, Proti 0

7) Dne 17. 09. 2018 byla doručena výpověď smlouvy na pronájem KD podle článku 5.3.,
písm b) od Relax Party s.r.o.
Zastupitelstvo bere výpověď na vědomí a zajistí neprodleně převzetí objektu KD od
bývalého nájemce.
8) Starosta informoval o aktuálním stavu rozpracovanosti projektu kanalizace – dotace od
PK bude podepsána a do konce týdne doručena na PK.
ČOV v Kasalicích je téměř vybetonována a po usazení čerpací stanice bude možné
začít se stokami. Podle počasí bude firma pokračovat do vsi a v případě nepříznivého
počasí odtokem z ČOV aby se minimalizoval nepořádek v obci.
Trvalá dostupnost všech částí obce pro IZS bude zajištěna po každodenním ukončení
prací zakrytím výkopů zahutněným materiálem, nebo ocelovými plechy. Tyto plechy
budou na stavbě k dispozici pro rychlé zprůjezdnění komunikace i v průběhu dne.
9) Diskuse:
- Dotaz na rozpadlé stavení v Kasaličkách – pozemek pod ním je sice obecní, ale
stavení má velké množství vlastníků a na většinu z nich jsou vedeny exekuce.
Exekutoři byli cca před rokem osloveni k prohlášení za nulovou hodnotu, ale
z desítek exekutorů souhlasili pouze 2.
- Podobné možnosti má obec s ruinou v Kasalicích, kde sice nejsou exekuce, ale
vlastníci pozemků nespolupracují ani se stavebním úřadem ani s obcí.
Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil.

Zapsal: Lukáš Kubiš
Dne: 01. 10. 2018
Ověřila: Vlasta Kuřová
Dne: 01. 10. 2018

Vyvěšeno: 02. 10. 2018 (I elektronicky)

Ověřil: Ivo Fikera
Dne: 01. 10. 2018

Sejmuto:

