
 

Zápis z 57. schůze Rady obce konané 20.4.2022 v 21.00 hod. 

Přítomní: Ing. Lucie Dostálová, Pavel Vávra, Karel Kovář, Vávra Aleš, Kotačka Ladislav 

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. Pronájmy 
3. Vyjádření ke stavbě 
4. Opravy v obecních bytech 
5. Prodej dřeva z čističky 
6. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 21.00 hodin 
 

2. Stočné 
a) prodloužení pronájmu bytu č. 4-žadatel xxx 

 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 2a/57 RO: RO schválila prodloužení nájmu v bytě č. 4 do 31.5.2023. 
 

b) prodloužení pronájmu bytu na poště-žadatel xxx 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 2b/57 RO: RO schválila prodloužení nájmu v bytě na poště do 30.6.2023. 
 

c) prodloužení nájmu p. č. 86/1 o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB-žadatel 
xxx 

 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 2c/57 RO: RO schválila prodloužení pronájmu části p. č. 86/1 o výměře 150 m2, druh 
                                      pozemku orná půda, k. ú DB do 30.6.2023. 
 

d) pronájem části pozemků p. č. 325 o výměře cca 200 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 
324/1 o výměře cca 265 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 63/15 o výměře cca 
80 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k.ú. HB – žadatel xxx 

 
Hlasování: 5-0-0  

             Usnesení č. 2d/57 RO: RO schválilo vyvěšení záměru o pronájmu části pozemků p. č. 325  
                                o výměře cca 200 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 324/1 o  
                                výměře cca 265 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 63/15 
                                o výměře cca 80 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k.ú. HB.  
 
 
 

 



e) pronájem části p. č. 1409 o výměře cca 80 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB-
žadatelka xxx. Jedná se o opakovanou žádost, která již byla jednou zamítnuta. Nebude se o 
ní znovu jednat. 

 

3. Vyjádření ke stavbě 
Stavebník xxx-žádost o vyjádření ke stavbě Rekonstrukce rodinného domu. 

 
a) rekonstrukce rodinného domu č. p. 145 

  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 3a/57 RO: RO schválila rekonstrukci rodinného domu č. p. 145 dle předložené projektové 
                                      dokumentace. 
 

b) napojení rodinného domu na inženýrské sítě 
 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 3b/57 RO: RO schválila napojení stavby Rekonstrukce rodinného domu č. p. 145, na 
                                       inženýrské sítě dle předložené projektové dokumentace. 
 
   

4. Opravy v obecních bytech 
 
a) Žádost xxx o opravu plynového kotle-výměna výměníku, částka cca 10.500, - Kč. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4a/57 RO: RO schválila opravu plynového kotle-výměna výměníku v bytě xxx. 
 

b) žádost xxx o opravu plynového kotle za cenu cca 1.000, - Kč.  
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4b/57 RO: RO schválila opravu plynového kotle v bytě xxx. 
 
 

5. Prodej dřeva z čističky 
Na čističce ještě zbývá k prodeji dřevo. 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 5/57 RO: RO schválila prodej dřeva z čističky tak, aby na čističce zůstalo 15 m3 dřeva pro 
                                    potřebu obce. 
 
 

6. Jednání ukončila starostka ve 22.00. hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 
     místostarosta obce    starostka obce 

 


