U S N E S E N Í č.2/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09.04.2014 v 18:00 hodin
v restauraci „POHODA“ v Malé Morávce
Přítomných zastupitelů: 7 při zahájení a 8 od hlasování u č.j.: 23/2014
Č.j.: 21/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Martin Batěk, p. Jaroslav Lukeš
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 22/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program veřejného zasedání o bod 11. Obnova
veřejného osvětlení.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 23/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 24/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - nová přípojka NN na pozemku
parc.č. 1562/17 v k.ú. Malá Morávka .
Budoucí oprávněný : ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Děčín, Teplická 874/8,
PSČ 405 02. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 25/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - nová přípojka NN na pozemku parc.č. 537/1 v k.ú.
Karlov pod Pradědem.
Oprávněný z věcného břemene : ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Děčín, Teplická
874/8, PSČ 405 02. Věcné břemeno je zřízeno za úplatu ve výši 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 26/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu umístění a provedení stavby
,,Prodloužení zásobovacího vodovodního řádu B v Karlově pod Pradědem na pozemku
parc.č. 267/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem“ dle projektové dokumentace zpracované
Ing.Vladimírem Vacou.
Zmocněnec za stavebníky na základě plné moci: Ing. František Krmášek, nar.: 16.08.1942,
bytem Mošněrova 1232/15, Olomouc, PSČ 779 00.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 27/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s právem vstupu
na pozemek parc.č. 267/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem za účelem údržby vodovodního řádu B
v Karlově pod Pradědem. Podmínkou uzavření smlouvy je vydané pravomocné kolaudační
rozhodnutí ke stavbě vodovodu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 28/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu umístit stavbu ,,Kanalizační přípojka
v Malé Morávce pro objekt č.p. 254 na pozemku parc.č. 1452/1 v k.ú. Malá Morávka.“
Stavebník: Pavel Dostál, bytem Foesterova 1134/61, Olomouc, PSČ 779 00. Stavbu provede
AQUAstop, v.o.s., Bruntál.
Zastupitelstvo zároveň souhlasí se zřízením věcného břemene práva vstupu na pozemek
parc.č. 1452/1 k.ú. Karlov pod Pradědem za účelem údržby kanalizační přípojky.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 29/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě. Pozemky zatížené věcným břemenem: parc.č. 440/3 - zahrada, 440/4 - ostatní
plocha, 441- ostatní plocha a 1461- ostatní plocha, všechny v k.ú. Malá Morávka.
Oprávněný z věcného břemene: VaK Bruntál, a.s., IČ: 47675861, sídlem Tř. Práce 42, 792 01
Bruntál. Oprávněný z věcného břemene je vlastníkem a provozovatelem podzemní stavby
vodovodu pod názvem ,,Výměna vodovodu řád H+P Malá Morávka“ jehož část potrubí
v délce 17 m je uložena na uvedených pozemcích.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000,-- Kč + DPH.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 30/2014
Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru kontrolovat hospodaření s majetkem a
finančními prostředky obce a kontrolovat financování investičních akcí obce.
Zastupitelstvo obce ukládá Kontrolnímu výboru provádět kontroly plnění usnesení
zastupitelstva, kontrolování dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti a provádět kontroly ubytovacích kapacit, jejich
odpadová hospodářství a odvod ubytovacích a rekreačních poplatků.
Zprávy o činnosti obou výborů budou zastupitelstvu předkládány čtvrtletně.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 31/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu o stavu soudního sporu se SFŽP
v návaznosti na odzástavění obecního majetku a pověřuje starostu podat návrh na výmaz
zástavních práv.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 32/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti SPS-STAS, s.r.o. a schvaluje
poskytnutí půjčky ve výši 2 000 000,-- Kč mezi Obcí (jako věřitelem) a společností SPS-STAS,
s.r.o. (jako dlužníkem) se splatností do 15 dnů od přijetí dotace na projekt ,,Lanová dráha
Myšák, Karlov pod Pradědem“ od URR. Nejpozději však do termínu 30.04.2015.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o půjčce a provedení rozpočtového
opatření pro poskytnutí půjčky.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 33/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi obcí a manželi Jaroslavem a Hanou
Hálovými, oba trvale bytem Malá Morávka č.p. 244.
Směna pozemku parc.č. 92/5 - trv. travní porost o výměře 136 m2 ve vlastnictví manželů
Hálových (jedná se nově vzniklou parcelu, rozdělením pozemků parc.č. 92/2, 92/3, 92/4 dle
GP č.800-13/2014) za pozemek parc.č. 83/14 - ostatní plocha o výměře 136 m2 ve vlastnictví
obce (jedná se nově vzniklou parcelu, rozdělením pozemku parc.č. 83/2 dle GP č.80013/2014). Geometrický plán je vyhotoven firmou GEOKOM - Petr Bielik.
Náklady na převod hradí obec.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 34/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1562/1
v k.ú. Malá Morávka od Státního pozemkového úřadu ČR. Jedná se o převod části pozemku,
zajišťujícího přístup do zahrádkářské kolonie. Dále zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části pozemku parc.č. 461 v k.ú. Malá Morávka a části pozemku parc.č. 52/5 v k.ú. Karlov
pod Pradědem od Státního pozemkového úřadu ČR za účelem stavby chodníku.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 35/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci s obecně prospěšnou společností ENERGIE POD
KONTROLOU, na projektu revitalizace veřejného osvětlení v obci Malá Morávka - Karlov
pod Pradědem a pověřuje starostu k dojednání podmínek spolupráce v rozsahu 15-ti let.
Hlasování: 8 pro.

V Malé Morávce dne 09.04.2014

________________________

_________________________

Ondřej Holub, starosta obce

Stanislav Hýbner, místostarosta

