Zápis

Ze zasedáníZastupitelstva obce Cernolice
konanéhodne27.6.200lv 19.00v zasedacímístnostiobecníhoúřadu
Přítomni: 4 členové
oZ - Miloslav Dlouhý,Pavel Macela, ZďenaRambousková,Ing.Miros|avZíma
Omluveni:
Neomluven:VladimírČervený,Jinďich Drobílek,Jří Boháč
ověřovatelézápisu: Pavel Macela, ZdenaRambousková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7'
8.
9.

Schváleníprodejedvou částípozenktt22|/|
Schváleníprodeje pozemku22|l3I a 530
Pronájemč,ástipozemku22|ll
Schváleníprodeje částipozemku28215
pro příští
volebníobdobí
Schválenípočtuzastupitelů
Schválenív;psrínívýběrovéhotízenínapronájemprodejnypotravin
Schváleníodměnzastupitelům
Diskuse.
Usnesení.

1. Schvá|enízáméruprodeje dvou částípozemku22|l|
FrantišekNaxera , majitel chatyE246 a pan FrantišekKlíma,majitel chatyE248, žáďajio odprodejpozemkti, na kteých jejich chaty stojíspolu s přiměřenouplochou v jejich okolí.Nawhovaná cena za prodejje
150,-Kč/m,.Starostadává hlasovato prodejipozemkůza nawŽenoucenu.
Hlasování:4 hlasy pro

majitelka chaty E23| v osadě Potoky Žádá o odkoupení části pozemku č' parc. 22|l| o

vyměře 20| m'a č.parc. 530 o výměře53 m.. NawŽená cena250,.Kělm". Starostadává hlasovato prodeji
pozemlcuza nawženoucenu.
Hlasování:4 hlasypro
Pronájem částipozemku22l|l
IrenaČervenkováŽádáopronájemčástipozemkuč.parc.221l| v pÍostorupředjejí chatouo velikosti 5 x 5
parkováníosobníhoautomobilu'Nawhovaná cenaje 1000,-Kč zarok' Starostadává hlametrůza účelem
sovato pronájmupozemkuza nawženoucenu.
Hlasování:4 hlasypro

Schvá|enízáměru prodeječástipozemkuč.parc. 28215
TomášKašparžáďáo prodej částipozemkuč.parc. 282/5,|<teýpřímo sousedís jeho pozemkemč.parc.
282l|0nakterémstojíjehorekreačníchata.NawŽenácenavzhledemkterénuje
|.|5,-Kčlm.. Starostadává hlasovato prodejičástipozemkuza nawŽenoucenu.
Hlasování:4 hlasypro

Schválení počtuzastupitelů pro příštívolební období
Starosta nawhuje pro příštívolební období zachovat početčlenůZastupitelstva obce, toje sedm členů.
Hlasování: 4 hlasy pro

ó.

Schválenívypsánívýběrovéhořízenína pronájem prodejny potravin
Starostaobce nawhujejiž nyní vypsat ýběrové ř7z-eninapronájemnově budovanéprodejnyza účelem
provozoviíníprodejnypotravin.
Hlasování:4 hlasypro

7. Schvá|eníodměnzastupitelům
Na zíkladěNďízenívlády číslo122/2002Sb.,Zastupitelstvoobce schvalujeodměnustarostovia místostarostovis platností
od |.5.2002.
H|asování:4 hlasypro

8. Diskuse.
Nikdo z přítomnýchneměl žádnoupřipomínkupro diskusi'
9. Usnesení
Zastupitelstvoobce schvaluje
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Záměr prodeje části pozemkůč. parc. 22|/| na kterych stojí chaty E246 a E248 chaty spolu
s přiměřenouplochouv jejich oko|iza cenu 150,.Kělm",
Prodejpozemkůč.parc. 22|/| o výměře 20| ď a č'parc.530 o výměře53 m2cenu 250,-Kč/Úť.
Pronájemčástipozemkuč.parc. 22|/| o velikosti 5 x 5 metrůza účelem
parkováníosobníhoautomo.
bilu před chatouE23| z-acenuje 1000,.Kč zarok.
pfimo sousedís jeho pozemkemč'parc. 282l|0
Záměrprodatprodejčástpozemkuč.parc.282/5,|<teý
za cenul? 5,. Kě/m.' Rozpočetna rok 2002
Početčlenů
Zastupitelswaobcepro příští
volebníobdobína sedmčlenů
pronájem
Vypsánívýběrovéhořizenína
provozoviíní
prodejnyponově budovanéprodejnyza účelem
tavin
odměnu starostovia místostarostovi
s platnostiod |.5.2002.

rrulovani o usnesení:
4 hlasypro

V černolicíchdne 27.5.2002
Zapsal: Ing.Zima
ověřovateléápisu:

Pavel Macela

Zdena Rambousková
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Ing. Milós|av Zíma
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