OBEC KALIŠTE
Stredoceský kraj
251 65 ONDREJOY

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 30. 10.2008
Prítomni:
Místo jednání:
Zacátek jednání:

viz presencní listina
Budova OÚ Kalište
20,05 hodin

Pri zahájení bylo prítomno
Místostarosta
zastupitelstva
Porízením

5 zastupitelu

obce, 2 zastupitelé

obce Ing. Jirí Tobiáš byl starostkou obce poveren rízením zasedánÍ. Pri zahájení jednání
bylo konstatováno, že zastupitelstvo bylo rádne svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné.

zápisu byla poverena

Ing. Jana Havlícková.

Overení zápisu z minulé schuze zastupitelstva
obce
K rádne vyvešenému
zápisu nebyla vznesena žádná
prítomných zastupitelÚ.
Volba overovatelu zápisu:
Navržení overovatelé zápisu
phtomných zastupitelu.
Program jednání:
1) Projednání koupe pozemku
obce Kalište.
Navržený

se omluvili.

program jednání

Ing. Ladislav

pripomínka.

Vanek a František

o výmere 200

m2

v katastrálním

Zápis

V ondrácek

byl

schválen

byli zvoleni

hlasy

hlasy všech peti

území Kalište u Ondrejova

byl schválen hlasy všech peti prítomných

všemi

do vlastnictví

zastupitelu.

Prubeh jednání:
1) Projednání koupe pozemku
vlastnictví obce Kalište

o výmere 200 m2 v katastrálním

území Kalište u Ondrejova

do

- Zastupitelé í prítomní hosté byli seznámeni s možností odkoupení pozemku nové parc. C. 1379/2
v kat. úz. Kalište u Ondrejova o v)/mere 200 m2 do majetku obce Kalište. Pozemek byl oddelen
z pozemku patrícímu Reditelství silnic a dálnic CR (dále jen RSD) v cásti obce Poddubí. RSD
souhlasí s prodejem pozemku 1379/2 v kat. úz. Kalište u Ondrejova obci Kalište za cenu dle
znaleckého posudku, která je stanovena ve výši 13 520 Kc. Soucasne RSD požaduje, aby kupující
nesl všechny náklady související s prodejem pozemku (napr. vyhotovení
geometrického
planu,
poplatky, vyhotovení znaleckého posudku). Obec má v úmyslu na kupovaný pozemek premístit
stanovište kontejnerÚ na komunální
i trídený odpad v Poddubí a pozemek v soucasné dobe
využívaný jako stanovište kontejneru upravit a osadit venkovním mobiliárem.
- Diskuse.
- Usnesení
Usnesení

C.

C.

36/2008 -- hlasování

-- pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení

schváleno.

36/2008 :

Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje uzavrení kupní smlouvy s Reditelstvím
silnic a dálnic CR na
odkup pozemku parc. c. 1379/2 v kat. úz. Kalište u Ondrejova o výmere 200 m2 do vlastnictví obce
Kalištc za cenu 13 520 Kc. Zastupitelstvo
obce Kalište souhlasí, aby kupující hradil náklady vzniklé
v souvislosti s prodejem pozemku (napr. vyhotovení geometrického
plánu, související poplatky,
vyhotovení znaleckého posudku).
Zapsala: Ing. Jana Havlíckov'
Ovcrili: Ing. Ladislav Vanek
František V ondrácek

