U S N E S E N Í č. 2
Zastupitelstva obce Dolní Roveň
ze dne 10. 12. 2014 v Dolní Rovni
Zastupitelstvo obce Dolní Roveň:
A/ Volí:
návrhovou komisi na usnesení: p. Jiří Vančura, Josef Honzů
ověřovatele zápisu: p. Hana Jeřábková, Vladimír Kubát
zapisovatele: p. Leona Binková
B/ Schvaluje:
1. Prodej pozemku parc.č. 24/5 o výměře 655 m2 v k.ú. Dolní Roveň manželům J.C. a J.C. bytem
D.R., za účelem výstavby rodinného domu. Kupující uhradí kupní cenu při podpisu smlouvy ve
výši 400,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců po schválení prodeje
pozemku. Kupující se zavazuje, že nejpozději do 5 let od právních účinků této kupní smlouvy
zahájí a dokončí na pozemku výstavbu rodinného domu tak, že v uvedené lhůtě bude stavba
řádně zkolaudována. Dále se kupující zavazuje, že převáděný pozemek bude udržovat v pořádku
a čistotě, tedy mimo jiné, že na něm bude pravidelně sekat porost, nebude na něm vytvářet
skládku odpadů a toto neumožní ani jiné osobě. V případě porušení těchto závazků kupujícím má
prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení vznikají doručením
tohoto právnímu úkonu kupujícímu. Za doručenou se tato písemnost považuje také v případě,
když kupující svým jednáním zmaří účinky doručení. Kupujícímu v takovém případě vznikne
nárok na vrácení kupní ceny.
2. Souhlas práva ke stavbě, potvrzení pro Katastrální úřad pro Pardubický kraj ve věci zapsání
vlastnického práva k doplňkové stavbě na části parc.č. 73/2 a 1294/160 v k.ú. Dolní Roveň, o
které požádala paní A.V., bytem D.R. Geometrickým plánem byla oddělena nová stavební
parcela č. 466 o výměře 71m2, na které se nachází stavba postavená přibližně před 80-ti lety,
která doposud nebyla zapsána v KN.
3. Zřízení práva věcného břemene za účelem zřízení plynové přípojky k rodinnému domu ve
prospěch RWE Gasnet s.r.o., Ústí nad Labem a pana J.B. na pozemcích obce parc.č. 1294/384 a
1294/383 dle geometrického plánu za cenu 500 Kč.
4. Koupi pozemků parc. č. 110/9 o výměře 111m2 a pozemek parc.č. 106/6 o výměře 160 m2
v katastrálním území Dolní Roveň od paní H.V., bytem L.B., které jsou využívány jako veřejná
cesta, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
5. Plán inventur, odpisový plán obce k 31.12. 2014. Hlavní inventarizační komisi tvoří členové rady
obce a účetní.
6. Rozpočtové opatření č.5/2014.
7. Rozpočtové opatření č.6/2014.
8. Rozpočet DSOH Holicko na rok 2015.
9. Rozpočtové provizorium obce Dolní Roveň.
10. Rozpočtový výhled na rok 2017.
11. Delegování zástupce obce – starostku obce Ivu Vinařovou na valné hromady Lesního družstva
Vysoké Chvojno, Hospodářské a lesní společnosti Uhersko, VAK Pardubice a jednání DSOH
Holice a MAS Holicko o.p.s.
C/ Neschvaluje
1. Změnu územního plánu na návrh firmy Montebello Invest s.r.o., Politických vězňů 911/8, Praha
1, v místní části Litětiny, kde by firma ve svém podnikatelském záměru hodlala vystavět 400
rodinných domů.
D/ Bere na vědomí
1. Žádost o pronájem příp. prodej pozemků manželům L.P. a V.P., bytem T, parc.č. 165/4, 165/5,
1

167 a 168 v k.ú. Trusnov. Jedná se o pozemky v podílovém vlastnictví obcí Dolní Roveň,
Ostřetín, Uhersko a Trusnov, kde bude nutná dohoda všech obcí.
2. Výsledky ankety
………………………………..
Jiří Vančura
místostarosta obce

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