ZÁPIS č.12/05
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUSINEC
KONANÉHO DNE 09.05.2005 V JÍDELNĚ ZŠ
Přítomni:

Attendorn, Filip, Friedberger, Hasil, Klesner, Malec, Němečková, Raušerová,
Řezník, Slavíček, Tesárek
Omluven:
Pauch
Nepřítomni: Kabát, Musil, Wudy
Občané:
7
Konstatuji, že dnešnímu zasedání je přítomno 10 členů ZO, zasedání je tedy usnášení
schopné.
Zapisovatelkou z jednání určuji p.Evu Grunskou.
Ověřovateli zápisu určuji: Němečková, Raušerová
Program:
1. Kontrola zápisu č.11/05
2. Volba návrhové komise
3. Návrh na zhotovení vlajky obce
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-EON-elektropřípojka na
parc.č.960/4
5. Záměr prodeje parc.č. 909 v k.ú.Výrov
6. Odkoupení parc.č. 1210/6 v k.ú.Výrov
7. Nabídka JČ kraje na převod domu č.p.73 Obci Husinec
8. Různé
9. Diskuse, usnesení, závěr
HLASOVÁNÍ (10/0/0)

SCHVÁLENO

1. Kontrola usnesení č.11/05
Konstatuji, že ověřovatelé potvrdili platnost zápisu č.11/05 a nevznesli vůči němu námitky.
2. Volba návrhové komise
Navrhuji následující složení návrhové komise: Klesner,Filip,Malec
HLASOVÁNÍ (10/0/0)

ZVOLENO

3. Návrh na zhotovení vlajky obce
Z iniciativy žáků Základní školy pod vedením Mgr.Václava Kuneše vznikla řada zajímavých
návrhů na vlajku obce. Výbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
doporučil 12 použitelných návrhů.
NÁVRH: ZO schvaluje návrh na vlajku obce č.05.
HLASOVÁNÍ (10/0/0)

SCHVÁLENO

Dostavil se 11.člen ZO.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-EON-elektropřípojka na
parc.č.960/4
Energetická společnost E.O.N. distribuce a.s. Č.Budějovice předkládá smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu vedení kabelové přípojky NN na parc.č.960/4
v k.ú.Husinec (Kněžnice) pro stavebníka pana Dolejše.
NÁVRH: ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON
Č.Budějovice o zřízení věcného břemene přes parc.č. 977/33, 973/1 díl 2 a 973/1 v k.ú.Husinec

HLASOVÁNÍ (11/0/0)

SCHVÁLENO

5. Záměr prodeje parc.č. 909 v k.ú.Výrov
Marie Macháčková, Jindřichův Hradec, žádá o odprodej parc.č. 909 díl 1,2,4 a 5 o výměře 2165
m2 v k.ú.Výrov vedené jako ostatní plocha za účelem hospodaření.
NÁVRH: ZO schvaluje záměr prodeje parc.č. 909 díl 1,2,4 a 5 o výměře 2165 m2 v k.ú.Výrov.
HLASOVÁNÍ (0/0/11)

NESCHVÁLENO

6. Odkoupení parc.č.1210/6 v k.ú.Výrov
Při kolaudačním řízení na zhotovení plynové přípojky pro firmu Reischel bylo zjištěno, že
přípojka zasahuje do vedlejší parcely 1210/6 v k.ú.Výrov, která byla v majetku zemřelých
manželů Knopsových. Z tohoto důvodu nebylo možno stavbu zkolaudovat. Bylo zahájeno
dědické řízení a současnými majiteli jsou Ladislav Knops a Libuše Fatková. Z důvodu, že na
uvedené parcele je zřízen chodník k firmě Otherm, nabídli majitelé odprodej parcely o výměře
178 m2 za 120,-Kč/m2 Obci Husinec.
NÁVRH: ZO schvaluje odkoupení parc.č. 1210/6 v k.ú.Výrov o výměře 178 m2 za cenu 120,od Ladislava Knopse a Libuše Fatkové.
HLASOVÁNÍ (11/0/0)

SCHVÁLENO

7. Nabídka JČ kraje na převod domu č.p.73 Obci Husinec
Jihočeský kraj-Krajský úřad, majetkový odbor žádá o písemné vyjádření k bezúplatnému
převodu budovy č.p.73 stojící na parc.č.138/1 v k.ú. Husinec Obci Husinec.
NÁVRH: ZO schvaluje bezúplatný převod budovy č.p. 73 včetně parc.č. 138/1 v k.ú.Husinec
Obci Husinec.
HLASOVÁNÍ (11/0/0)

SCHVÁLENO

8. Diskuse
p.Panniová
•
při pořádání koňských závodů se ničí dolní park- proč jim to obec dovoluje, ničí tam
zasetou trávu
•
opět připomínám přepad ze Šebelů rybníka
•
žádám o odstranění cedule (P) před mým oknem
•
u Černého mostu je třeba vyčistit řeku, obec by měla popohnat Povodí
•
kdy bude doděláno ochranné zábradlí u řeky
p.Stehlíková
•
na zdravotním středisku (venku i vevnitř) opadává omítka, měla by to opravit firma, která
zdravotní středisko rekonstruovala
•
kdy se bude opravovat radnice
•
kdo odvážel železný šrot místo obce
Usnesení
S návrhem usnesení seznámil předseda návrhové komise p.Klesner.
HLASOVÁNÍ (11/0/0)
Zapsala: Grunská

SCHVÁLENO

