Usnesení č. 6/2019
z jednání zastupitelstva obce konaného dne 22. 10. 2019 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Darkovicích.
Komise ve složení: předseda … Mgr. Jan Říčný
člen …....... Ing. Oldřich Říčný
předkládá po projednání programu jednání zastupitelstva obce následující usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl uveden na pozvánce,
pro 10
proti 0

zdrželo se 0

b) zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce,
pro 10
proti 0

zdrželo se 0

c) zprávu o činnosti rady obce za dobu od posledního zasedání zastupitelstva obce,
pro 10
proti 0
zdrželo se 0
d) hospodaření obce 1-9/2019,
pro 10

proti 0

zdrželo se 0

pro 10

proti 0

zdrželo se 0

e) rozpočtové opatření č. 9/2019/Z
f) Směnnou smlouvu na směnu pozemku ve vlastnictví obce Darkovice označeného
v geometrickém plánu č. 903-134/2019 parc.č. 579/10 orná půda v k.ú. Darkovice o
výměře 1067 m2 za pozemky ve vlastnictví označené v geometrickém
plánu č. 903-134/2019 parc.č. 578/1 orná půda o výměře 1807 m2 a parc.č. 578/12 orná
půda o výměře 344 m2 v k.ú. a schvaluje cenu 7,- Kč za 1 m2 směňovaných pozemků.
pro 9 proti 0 zdrželo se 1
g) Směnnou smlouvu na směnu pozemku parc.č. 2455 trvalý travní porost o výměře 569 m2 a
pozemku parc.č. 2454 orná půda o výměře 999 m2 v k.ú. Darkovice ve vlastnictví obce
Darkovice za pozemky parc.č. 2085 trvalý travní porost o výměře 1402 m2, parc.č. 2086
vodní plocha, tok umělý o výměře 267 m2 a parc.č. 2080 vodní plocha, tok umělý o výměře
216 m2 v k.ú. Darkovice ve vlastnictví a schvaluje cenu 7,- Kč za
1 m2 směňovaných pozemků.
pro 10
proti 0
zdrželo se 0
h) revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 5/2019 písmeno h) o schválení Kupní smlouvy na
odkoupení pozemků parc.č. 2085 trv. travní porost o výměře 1402 m2, parc.č. 2080 vodní
plocha o výměře 216 m 2 a parc.č. 2086 vodní plocha o výměře 267 m2 od za cenu 10,- Kč
za 1 m2.
pro 10
proti 0
zdrželo se 0

2.
ch) Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.
pro 10
proti 0
zdrželo se 0
Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) Ing. Daniel Kociána, starostu obce Darkovice, jako politického zástupce a koordinátora
MA 21.
pro 10
proti 0
zdrželo se 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) odvolání ke Změně č. 2 územního plánu Darkovice, kdy část jeho pozemků určených
k zástavbě rodinnými domky byla dočasně vyňata s tím, že v případě potřeby bude další
změnou územního plánu vrácena zpět k zastavění.
pro 10 proti 0 zdrželo se 0

V Darkovicích dne 22. 10. 2019

...............................
Ing. Daniel Kocián
starosta

....................................
Martin Mokrý
zástupce starosty

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Milan Kalvar

………………..

Ing. Ph. D. Jan Vyletělek ………………..

