Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané, tel, 582368925, mestvs@xraticenanane,cz

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Kralice na Hané,
konaného dne 22.'|0.201 9
k bodu í. šchválení a doplnění proqramu. určeníověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dnešníschůze - 9 hlasů pro. Schvaluje určenéhozapisovatele

-

Soňu Svédovou - 9 hlasů pro, Schvaluje určenéověřovatele zápisu: N. Grossertovou DiS. A E. Pekovou - 9
hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
\
K bodu 2. Zápis č. 6/20,19

Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání zastupitelstva městyse Kralice n/H č. 712019 ze dne 24.9.2019.
9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.

K bodu 3. Doplnění zastupitelstva městvse Kralice n/H
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu - dohoda o provedení práce - mezi
městysem Kralice na Hané a členkou zastupitelstva Evou Pekovou , 9 hlasů pro, Usnesení bylo přijato.
K bodu 4. Pacht pozemků
Bez usnesení.

k bodu 5. Dotace na kompostérv- smlouva s obcí skrbeň
Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městysem
Kralice na Hané (ako partnerská obec) a obcí Skrbeň (jako žadatel o dotaci) při realizaci projektu ,,Kompostéry
pro Skrbeň a dalšíobce" a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 9 hlasů pro, Usnesení bylo přijato.
k bodu

6. Maietkoprávní

záležitosti

6. A. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví
k nemovitosti uzavřené dne 26,10.2018, která byla dále rozšířena dodatkem ó. 1 ze dne 28.1 .2019 a
dodatkem ó.2zedne22.5.2019, ato na prodej pozemku parc.č. 421159 ovýměře 1606 m2, ktený jezapsán
pro k.ú. a obec Kralice na Hané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov, paní Martě Wolkerové, narozena XXX, bytem XXX, za kupní cenu v částce
2.409,000,- Kč, shora uvedený Dodatek č. 3 schvaluje podle návrhu, kterlý je součástítohoto usnesení jako
jeho pří|oha. Ukládá Mgr. Veronice Petrželové Bašné, starostce, podepsat Dodatek ó. 3 ke kupní smlouvě o
převodu Vlastnictví k nemovitosti uzavřené dne 26.10.2019.9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
6.B. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje znění Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí
na odkoupení pozemku parc.č. 115 o výměře 2467 m2, ktený je zapsán pro obec Kralice na Hané, k.ú,
Vitonice.na Hané , od lng. Emilie Česákové,narozena XXX, bytem XXX a Marie Linhartové, narozena XXX,
bytem XXX za cenu 50.000,- Kč. Pověřuje starostku Mgr. Veroniku Petrželovou Bašnou k podpisu kupní
smlouvy: 9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.

K bodu,7. Smlouvv o dílo
Bez usnesení.
K bodur8. Úprava rozpočtu městvse Kralice n/H
Zastupitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje Rozpočtovéopatření Krajského úřadu Olomouc č.j. KUOK
10613912019, rozpočtovéopatření městyse Kralice n/H č. 512019 a rozpočtovéopatření městyse Kralice n/H č.
612019.9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
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lnforma.qe starostkv

K bodu 9. A.
Bez usnesení.
K bodu 9. B.
Zastupitelsfuo městyse Kralice n/H souhlasí s úpravou sjezdu na pozemek parc.č. 423190 v k,ú. Kralice n/H
v lokalitě Na Výsluní na náklady městyse. 9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
K bodu 9. C.
Bez usnesení.
K bodu 9. D.
Bez usnesení.

\

K bodu 9. E.
Bez usnesení.

k bodu 10. smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřizeni věcného břemene č. PV014330056786/001 na stavbu "Kralice n.H., VN6, úpr,p. Kralice Lina" na pozemku parc.č. 851l1 v k.ú. Kralice
n/H v majetku městyse Kralice n/H mezi Městysem Kralice n/H a E,ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 215116,
Ceské Budějovice za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřizeni věcného břemene a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.9 hlasů pro. Usneseníbylo přijato

k bodu í 1. oprava infrastrukturv a komunikací
Bez usnesení.

K bodu 12. VÝběrové řízení - PD na čističkuvod v Kraličkách
Bez usnesení.

Mgr. Veronika Petrželová Bašná
starostka

Nicole Grossertová
Místostarostka
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