Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hluchov konaného
dne 18. 6. 2015
Přítomní:

Vladimír Dvorský, Petr Soběslavský, Ing. Eva Dospivová, Ing. Lenka Vyhlídalová,
Zdeněk Bureš, Oldřich Dospiva, Dušan Lysický

Program:
Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Návrh na schválení Smlouvy č.1030024364/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a. s.
5) Souhlas vlastníka pozemků Obce Hluchov - v dotčených pozemcích parc. č. 34, 35 bude
uloženo zemní kabelové vedení NN
6) Návrh na schválení „Přijetí dotace s účelem použití dle čl. II odst. 1“ ve výši 5000,- Kč na
vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje
7) Návrh na schválení „Spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na
účel dle čl. II odst. 1 – vybavení JSDH
8) Návrh na schválení „Znění veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje
9) Projednání „Žádosti o provedení směny pozemků mezi Obcí Hluchov a společností Bělecký
Mlýn s.r.o., Šemberova 66/9, 772 00 Olomouc
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
1)
2)
3)
4)

1. Starosta obce zahájil veřejné zasedání ZO v 18.00 hod. Konstatoval, že zastupitelstvo je
schopné se usnášet.
2. Starosta obce jmenoval zapisovatelkou Vladimíru Vlachovou a ověřovatelem zápisu Zdeňka
Bureše a Dušana Lysického
3. Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
4. Ke schválení byla předložena „Smlouva č.1030024364/006 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.
5. Ke schválení byl předložen „Souhlas vlastníka pozemků Obce Hluchov“ - v dotčených
pozemcích parc. č. 34, 35 bude uloženo zemní kabelové vedení NN ( smlouva č.
1030024364/006 se společností E.ON )
6. Návrh na schválení „Přijetí dotace s účelem použití dle čl. II odst. 1“ ve výši 5000,- Kč na
vybavení JSDH ( nákup hasičských hadic ) z rozpočtu Olomouckého kraje
7. Návrh na schválení „Spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na
účel dle čl. II odst. 1 – vybavení JSDH
8. Návrh na schválení „Znění veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje
9. Projednání „Žádosti o provedení směny pozemků mezi Obcí Hluchov a společností Bělecký
Mlýn s.r.o., Šemberova 66/9, 772 00 Olomouc – vše v katastrálním území obce Hluchov a
pověření starosty všemi potřebnými kroky vedoucími ke splnění tohoto bodu usnesení

10. V bodě různé byly projednány tyto věci:

a) Ke schválení byl předložen návrh na vypracování projektu „Strategický plán rozvoje obce
Hluchov 2015 - 2023“
b) Předložen návrh na „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků mezi Obcí
Hluchov a společností Bělecký Mlýn s.r.o., uzavřené dne 1. 10. 2008 na dobu do roku
31. 12. 2058. Zastupitelstvo pověřuje starostu všemi potřebnými kroky vedoucími ke
splnění tohoto bodu usnesení
c) Ke schválení předložen návrh žádosti Obce Hluchov o bezúplatném převodu pozemků od:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1,
779 00 Olomouc v katastrálním území Hluchov a to pozemky č.695/1, 699/1, 699/2, 181,
884/2 a část pozemku č. 180.

Veřejné zasedání ZO Hluchov bylo ukončeno v 19.20 hod.

V Hluchově dne:

18. 6. 2015

Zapsala:

Vladimíra Vlachová

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Bureš

………………………………

Dušan Lysický

……………………………….

………………………………..
Vladimír Dvorský
starosta obce

…………………………………..
Petr Soběslavský
místostarosta

