U S N E S E N Í č. 15
Zastupitelstva obce Dolní Roveň
ze dne 14.12. 2017 v Horní Rovni
Zastupitelstvo obce Dolní Roveň:
A/ Volí:
návrhovou komisi na usnesení: p. Jaroslav Veverka a Jiří Baláš
ověřovatele zápisu: p. Martin Kopřiva a Hana Jeřábková
zapisovatele: p. Leona Binková
B/ Schvaluje:
1.Prodej částí pozemků parc.č.1294/313 (zahrada) část o výměře 154m2, p.p.č. 1294/231 (zahrada)
část o výměře 400m2 a p.p.č.1479 (ostatní plocha) část o výměře 150m2 v k.ú. Dolní Roveň
manželům R a MH, bytem Pardubice. Byl předložen geometrický plán, návrh kupní smlouvy a
znalecký posudek na cenu obvyklou /tržní/ v celkové výši 246.400,--Kč, tj. 350,--Kč/m2.
2. Prodej částí pozemků parc.č. 1615/57,1615/58 a 1615/59 k.ú. Horní Roveň, obec Dolní Roveň,
ze kterých byl geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků nově oddělen pozemek parc.č.
1615/57 o výměře 270 m2 k.ú. Horní Roveň, obec Dolní Roveň paní ML, bytem Kladno. Byl
předložen geometrický plán, návrh kupní smlouvy a znalecký posudek na cenu obvyklou /tržní/
v celkové výši 90.460,--Kč, tj. 335,--Kč/m2.
3. Prodej částí pozemků parc.č.1605/62 zahrada,1605/64 zahrada,1605/195 ostatní plocha – ostatní
komunikace a 1605/63 ostatní plocha – ostat. komunikace vše k.ú. Horní Roveň manželům H a
JB, bytem HR. Byl předložen geometrický plán, návrh kupní smlouvy a znalecký posudek na
cenu obvyklou /tržní/ v celkové výši 160.000,--Kč tj. 372,96 Kč/m2.
4. Prodej pozemku parc.č. 1616/31, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 71m2 v k.ú.
Horní Roveň manželům R a AS, bytem HR. Cena pozemku je stanovena celkem ve výši 28.400,Kč (400 Kč/m2) bez znaleckého posudku.
5. Prodej podílu 2/6 pozemku parc.č. 882- vodní plocha o výměře 28m2 v k.ú. Litětiny panu FK,
bytem L. Cena pozemku je stanovena celkem ve výši 10.933,- Kč (400 Kč/m2) bez znaleckého
posudku.
6. Předběžný souhlas s prodejem pozemku parc. č. 195/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o
přibližné výměře 25m2 v k.ú. D. Roveň panu P Ď, bytem DR, který má tuto část pozemku
zastavěnou svojí nemovitostí.
7. Právo provést stavbu distribuční soustavy – zemní kabelové vedení v délce cca 108 m na
pozemcích p.č. 934/1, 440/5 a 435/2 v k.ú. Litětiny pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ
24729035.
8. Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace silnice II/298 Býšť –hranice
kraje“ po pozemcích v podílovém spoluvlastnictví obcí s Pardubickým krajem.Jedná se o
pozemky parc.č. 720/2 a 887/1 v k.ú. Býšť, parc. 592 v k.ú. Hoděšovice a parc.č. 550/2, 550/1,
692/2, 549/1 a 544 v k.ú. Bělečko.
9. Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Roveň za období 2012-2017 předloženou Městským
úřadem Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad.
10. Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Dolní Roveň
Pardubickým krajem, odbor finanční. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
11. Dar ve výši 10.000 Kč pro Oblastní Charitu Pardubice na provoz a rozvoj sociálních služeb.
12. Rozpočtové opatření 6/2017, 7/2017 a 8/2017. Rozpisy tvoří přílohu tohoto usnesení.
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2018. Rozpis tvoří přílohu tohoto usnesení.
14. Rozpočtový výhled na rok 2020. Rozpis tvoří přílohu tohoto usnesení.
15. Plán inventur, odpisový plán obce. Hlavní inventarizační komisí jsou členové rady obce.
16. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018. Místostarosta 18.000 Kč, člen rady 5.000 Kč,
předseda výboru 2.000,-, člen výboru 1.500 Kč, člen zastupitelstva 1.000 Kč.
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C/ Neschvaluje:
1. Využití předkupního práva na koupi chaty postavené na pozemku parc.č. 392/7 v k.ú.
Štěpánovsko v podílovém spoluvlastnictví obcí (podíl Obce Dolní Roveň 63/767). Vlastníci
chaty ED, bytem Pardubice, a EK, bytem Holice.

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

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