Obec Darkovice
Usnesení č. 9/2020
z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 4. 2020 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Darkovicích.
Komise ve složení: předseda …Mgr. Marcela Buryová
člen ….......Marie Lipnická
předkládá po projednání programu jednání zastupitelstva obce následující usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl uveden na pozvánce,
pro 12
proti 0

zdrželo se 0

b) zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce,
pro 12
proti 0

zdrželo se 0

c) zprávu o činnosti rady obce za dobu od posledního zasedání zastupitelstva obce,
pro 11
proti 1 zdrželo se 0
d) hospodaření obce 1-3/2020,
pro 12

proti 0

zdrželo se 0

e) Aktualizace programu rozvoje obce Darkovice na období 2019-2024,
pro 12
proti 0

zdrželo se 0

f) Kupní smlouvu na odkoupení pozemku v k.ú. Darkovice na rozšíření komunikace
za cenu 10,- Kč/1 m2 dle GP č. 922-131/2020 ze dne 17.4.2020:
- parc.č. 494/5 zahrada o výměře 26 m2..
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
g) Kupní smlouvu na odkoupení pozemků v k.ú. Darkovice na rozšíření komunikace
za cenu 10,- Kč/1 m2 dle GP č. 921-130/2020 ze dne 8.4.2020:
- parc.č.879/30 ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
h) Kupní smlouvu na odkoupení pozemku v k.ú. Darkovice na rozšíření komunikace
za cenu 10,- Kč/1 m2 dle GP č. 918-128/2020:
- parc.č. 420/9 travní porost o výměře 62 m2, 420/10 ost. plocha, jiná plocha o výměře 37
m2, 420/11 travní porost o výměře 21 m2, 420/12 zahrada o výměře 22 m2, 419/4 orná
půda o výměře 57 m2 a 419/6 orná půda o výměře 160 m2,
- parc.č. 419/5 orná půda o výměře 65 m2,
- parc.č. 2311/2 orná půda o výměře 209 m2,
- parc.č. 846/4 orná půda o výměře 30 m2,
- parc.č. 851/2 orná půda o výměře 6 m2, parc.č. 858/19 orná půda o výměře 76 m2 a
- parc.č. 858/18 orná půda o výměře 38 m2,
- parc.č. 858/7 travní porost o výměře 58 m2.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0

2.

ch) Záměr směny pozemku ve vlastnictví obce Darkovice označeného v geometrickém plánu
č. 918-128/2020 novým parcelním číslem 1523/3 o výměře 3 m2 a parcelním číslem 1523/4
o výměře1 m2 a díl a) pozemku parc.č. 1523/1 o výměře 0,43 m2 za pozemky ve vlastnictví
nově označené parc.č. 425/2 o výměře 24 m2, 423/2 o výměře 33 m2,
422/3 o výměře 4 m2, 422/4 o výměře 1 m2 a díl b) parcely č.424 o výměře 2 m2 v k.ú.
Darkovice.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
i) Záměr směny pozemku ve vlastnictví obce Darkovice označeného v geometrickém plánu
č. 920-129/2020 novým parcelním číslem 1565/3 o výměře 4 m2 za pozemky ve vlastnictví
nově označené parc.č. 939/10 a 939/11 o výměře 114 m2 a záměr prodeje
pozemku ve vlastnictví obce Darkovice označeného v geometrickém plánu
č. 920-129/2020 novým parcelním číslem 1565/2 v k.ú. Darkovice.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
j) Smlouvu o výpůjčce a darování kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil od obce
Dobroslavice.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
k) vyhlášení veřejné sbírky na opravu kaple a přilehlého prostranství.
pro 12
proti 0

zdrželo se 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Akční plán zlepšování 2020 v rámci procesu Místní agendy 21 v Darkovicích.
pro 12
proti 0 zdrželo se 0
V Darkovicích dne 20. 4. 2020

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

....................................
Martin Mokrý
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ph. D. Jan Vyletělek ………………..
Jiří Tvrdý

………………..

