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z |. zasedání zastupite|stva obce Černotín'
konaného dne 15.11.2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Černotíně

1' Zo

schvá|ilo program 1, zasedáni

2. ZO

vza|o na vědomí informace starosty o činnosti oÚ od posledního zasedáni
Zo konaného dne 2.10.2018.

Zo Cernotín konaného dne

15.11.2018.

předchozího

3. Zo

zvo|i|očleny návrhové komise 1. zasedání
Reka.

Zo ČernotínMichala Vacka

4' Zo

zvo|I|o ověřovatele zápisu 1. zasedání

5. Zo

schvá|Ilo realizaci projektu Protipovodňová opatření obce Černotín.

a Jiřího

Zo ČernotínMiroslava Vaculu a Aleše

Nedělku.

6. Zo

po projednání pověřilo v souladu s ustanovenimi zákona č. L83l2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znénípozdějších úprav, zastupitele Ing.
Miroslava Vaculu spolupracovat s pořizovatelem napoÍízeníúzemníhoplánu obce
Černotín.

7. Zo

schválilo člena Školskérady ZŠa MŠČernotínza zÍizovatele Miroslava Vaculu.

8. Zo

schvál|lo Podmínky pro výpočet stočnéhood 1 .I.2019 a ceník dle předloŽeného
návrhu.

9. Zo

schváI1lo prodej pozemku p.ě. 584lI4 o výměře 1 306 mz, 584lI5 o výměře 4 067
m2,584116 o výměře 14 384 m2,584lI7 o výměře 12 093 m2 nachěuejících se
v katastrálnímuzemí Černotína pozemku p.ě.38712 o výměře 4 953 m2 nacbázející se
v katastrálnímuzemíUstízacelkovou cenu 1 713 460 Kč Povodí Moravy, s.p.a
pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Pozemek 584lI4 a 584/15 vznikne
rozdělením pozemku 584lI, pozemek 584116 vznikne rozdělením pozemku 584/2,

pozemek 584lI7 vznikne rozdělením pozemku 58415 a pozemek 38712 vznikne
rozdělením pozemku 387lI. Zo schválilo prodej pozemku p.ě' 53214 o výměře 3 948
m2, 53213 o výměře 3 I87 m2 nacházejícíchse v katastrálnimuzemí Skalička a pozemku
p'ě.546110 o výměře l 49l m2,546111 o výměře 4 533 m2 nachánejících se
v katastrálním územíČernotínza celkovou cenu 837 980 Kč Povodí Moravy, s'p' a
pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Pozemek 53213 a53214 vznikne rozdělením
pozemku 53211 a pozemek 546110 a 546111 vznikne rozdělením pozemku 546lI.
10,

Zo schválilo realizaciprojektu Rekonstrukce ČoV Černotína podání Žádosti

na dotaci

na Ministerstvo zemědělství.

1|.

Zo odstoupilo

12.

Zo schválilo
800 Kč

od projektu Pořízení systému aktivního snižování rychlosti (Actibump) a
schválilo proúčtovánízmatené investice ve výši 99 825,- Kč do nákladů.

orodei oozemku 4941126 o výměře 16 m2 Za cenu 50'- Kč/m2' cena celkem
a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Tento
pozemek vzniŘnďrozdělením pozemku 494148 geometrickým plánem č.28I-6412018 ze
dne 19.7.2018

13.

Zo
1

14.

1

vza|o na vědomí rozpočtovéopatření č.I0 ze dne 3.10.2018, rozpoětové opatření č.
ze dne 5.1|.2018 a rozpočtovéopatření č. L2 ze dne I2.1I.2018.

Zo schválilo odkoupení pozemku

p,ě.254l2 o výměře I196m2 v k.ú. Hluzov za
100 Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
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Michal Vacek
místostarosta
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