Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
dne 16.6.2021
Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení:18.00 hod.
Přítomni: MVDr. Vobr Jiří, Ing. Švarc Jiří, Jindra Jan, Děkan Jaroslav, Jana Nováková
Omluveni: Petr Zedník, Ing. Hlivka Pirasová
Ověřovatelé zápisu : Jana Nováková, Ing. Švarc
Zapisovatel: Jana Strouhová

Starosta obce pan Jiří Vobr přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu
zasedání. Hlasování: 5/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č.3/2021
2. Prodej pozemku
3. Prodloužení nájemní smlouvy
4. Těžba dřeva
5. Pošta, různé
Usnesení č. 4/2020:
1.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2021, které bylo v řádném
termínu zveřejněno na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce bere rozpočtové
opatření č. 3/2021 na vědomí

2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku pč. 1577/2 o výměře 277 m2 v k.ú.
Ponědrážka, který byl vyjmut z lesního pozemku geometrickým plánem č. 190-2021024/2021
vyhotovený Ing. Petrem Sedláčkem. Záměr na prodej předmětného pozemku (pč. 1577/2 o
výměře 277 m2 v k.ú. Ponědrážka) byl řádně zveřejněn na kamenné ÚD i na webových
stránkách obce v termínu od 19.5.2021 do16.6.2021. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem
tohoto pozemku manželům Libuši a Luborovi Keslovým na základě Kupní smlouvy uzavřené
dne 16.6.2021 . Cena za pozemek byla stanovena ve výši 50 Kč za 1m2 – tzn. 277x50 –
13 850,-- Kč + úhrada za zhotovení geometrického plánu ve výši 7 502,-Hlasování: 5/0/0

3. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti nájemníků z bytů č. 2,3,4 v bytovém domě čp. 42
v k.ú Ponědrážka ve vlastnictví obce a prodlužuje nájem v těchto bytech o další dva roky,
tedy od 1.7.2021 do 30.6.2023.
Hlasování: 5/0/0
4. Na základě písemného vyjádření hajného Karla Jedličky , že by bylo vhodné uvažovat o dílčí
těžební činnosti v přestárlých porostech v majetku obce – provedení prokácení těchto
porostů s důrazem na využití přirozené obnovy porostů. Zastupitelstvo obce nemá na
budoucí těžební činnost jednotný názor, vysloví se po kontrole na místě nejpozději do
10.7.2021.
5. Chytání ryb pro děti do 15 let způsobem chyť a pusť na rybníku Obecníček bude pro letošní
rok obnoveno od 1.7.2021 do září – října ( dle aktuálního počasí).
Částka za letní povolenku se nemění - zůstává 100 Kč pro jedno dítě.
Konec zasedání 19:00

Ověřovatelé zápisu:

Jana Nováková

……………………………………………..

Ing. Jiří Švarc

……………………………………………..

Zapsala:

Jana Strouhová

……………………………………………..

MVDr. Jiří Vobr

starosta obce

…………………………………………….

