U S N E S E N Í č. 11
Zastupitelstva obce Dolní Roveň
ze dne 20. 12. 2016 v Dolní Rovni
Zastupitelstvo obce Dolní Roveň:
A/ Volí:
návrhovou komisi na usnesení: p. Valenta Jaroslav, Plecháček Miloš,
ověřovatele zápisu: p. Kubát Vladimír, Honzů Josef
zapisovatele: p. Leona Binková.
B/ Schvaluje:
1. Prodej části pozemku parc.č. 770/4 v k.ú. Litětiny MB, bytem Pardubice. Byl předložen
geometrický plán na oddělení pozemku a znalecký posudek na cenu obvyklou /tržní/ ve výši
250,--Kč/m2, celkem na 1.250,--Kč. Kupující uhradí kupní cenu při podpisu smlouvy ve výši
250,- Kč/m2 a zajistí sepsání a úhradu kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.
2. Vypracování nového znaleckého posudku na cenu obvyklou na pozemek parc.č. 1294/5 v k.ú.
Dolní Roveň, Kolesárovi.
3. Prodloužení termínu k dokončení a zkolaudování stavby rodinného domu na pozemku parc.č.
281/15 v k.ú. Dolní Roveň PK a MCh do 31. 12. 2017.
4. Právo provést stavbu nového kabelového vedení NN a pojistkové skříně SV101 pro 4 rodinné
domy na pozemku parc.č. 1554/3 a 572/4 v k.ú. Horní Roveň pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
zastoupená společností PEN – projekty energetiky s.r.o. Pardubice.
5. Právo provést stavbu nového venkovního vedení NN na pozemku parc.č. 1322/5 a 488/9 v k.ú.
Dolní Roveň pro nový rodinný dům pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená společností
PEN – projekty energetiky s.r.o. Pardubice.
6. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Pardubickým krajem, finanční
odbor. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
7. Rozpočtové opatření č. 8/2016, 9/2016 a 10/2016. Rozpis tvoří přílohu tohoto usnesení.
8. Rozpočet obce na rok 2017. Rozpis tvoří přílohu tohoto usnesení.
9. Rozpočtový výhled na rok 2019. Rozpis tvoří přílohu tohoto usnesení.
10. Plán inventur k 31.12. 2016 a plán odpisů. Hlavní inventarizační komisi tvoří členové rady obce
a účetní.
11. Finanční dar od společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim,
na akci obce ve výši 15.000,- Kč.
C/ Neschvaluje:
1. Prodej pozemku parc.č. 1294/5 v k.ú.Dolní Roveň manželům K. Cena za 1 m2 byla stanovena
znaleckým posudkem ve výši 121,81 Kč/m2, což neodpovídá ceně obvyklé.
2. Využití předkupního práva na koupi chaty postavené na pozemku parc.č. 4700/15 v k.ú. Holice
v Čechách v podílovém spoluvlastnictví obcí (podíl Obce Dolní Roveň 63/767). Vlastník chaty
JB, bytem Holice.

………………………………..
Jiří Vančura
místostarosta obce

……………………….
Iva Vinařová
starostka obce
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