USNESENÍ
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mrtník
konaného dne 22.7.2021

Zastupitelstvo obce :
usn.č. 18-01: schvaluje – program jednání
Pro - 4, proti - 0, zdržel se 0
usn. č. 18-02: schaluje - ověřovatele zápisu p. Brunclíkovou Ivetu a Ing. Ereta Petra,
zapisovatele Mgr. Šístkovou Radku
Pro- 4, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.18-03: schvaluje – směnu pozemků p.č. 1153, 1458/5, 1310/11, 1527/12 – vymezený GP
č. 396-40/2021 ve vlastnictví Obce Mrtník v celkové výměře 7 201 m2 za pozemky p.č.
1310/119, 1297, 1299/2, 1540/2, 1528/22 ve vlastnictví p. Tomáše Brunclíka, nar. 29.5.1966
a p. Ivety Brunclíkové, nar. 26.8.1966, bytem Mrtník 112 a za pozemky 1299/1, 1310/84 ve
vlastnictví p. Tomáše Brunclíka, nar. 29.5.1966, Mrtník 112 v celkové výměře 7.170 m2.
Vlastníci pozemků se dohodli na nulovém finančním vypořádání. Směna pozemků je z důvodu
obecního zájmu.
Záměr pozemků a geometrický plán č. 396-40/2021 jsou přílohou zápisu.
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.18-04: schvaluje – směnu pozemku p.č. 1129/9 – vymezenou GP č. 399-56/2021 ve
vlastnictví Obce Mrtník v celkové výměře 307 m2 za pozemky p.č. 1528/28, 1129/27 vymezenou GP č. 399-56/2021 - ve vlastnictví p. Drahuše Nováčková, nar. 17.3.1954, bytem
Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň – Bolevec v celkové výměře 286 m2. Vlastníci pozemků se
dohodli na nulovém finančním vypořádání. Směna pozemků je z důvodu obecního zájmu.
Záměr pozemků a geometrický plán č. 399-56/2021 jsou přílohou zápisu.
Pro - 4, proti - 0, zdržel se 0
usn.č.18-05: schvaluje – směnu pozemku p.č. 1228/71 – vymezenou GP č. 397-44/2021 ve
vlastnictví Obce Mrtník v celkové výměře 420 m2 za pozemky p.č. 1528/19, 1528/20, 1528/18,
1129/11 ve vlastnictví p. Václava Paška, nar. 8.6.1962, bytem Mrtník 111 v celkové výměře
477 m2. Vlastníci pozemků se dohodli na nulovém finančním vypořádání. Směna pozemků je
z důvodu obecního zájmu.
Záměr pozemků a geometrický plán č. 397-44/2021 jsou přílohou zápisu.
Pro - 4, proti - 0, zdržel se 0

usn.č.18-06: bere na vědomí – informaci o starostou provedených RO, RO č. 5, 6, 7 jsou
přílohou zápisu
ZO bere na vědomí
usn.č.18-07: schvaluje – Smlouvu o dílo se společností Opravy a údržby komunikací s.r.o. na
akci „Oprava místních komunikací“. Smlouva je uzavřena na částku 539.103,40 Kč (včetně
DPH).
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č. 18-08: schvaluje – Smlouvu o o zřízení věcného břemene - služebnosti o zrealizované
stavbě č. IV-12-0012729/VB/004 „Mrtník, PS, ppč. 95/9, kNN“ se společností ČEZ Distribuce
a.s.
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato
V Mrtníku dne 22.7.2021

Zápis vyhotoven dne 26.7.2021
Zapisovatel : Mgr. Šístková Radka

………………………………………….

Starosta :

Frána Pavel

…………………………………………..

Brunclíková Iveta

…………………………………………….

Ing. Eret Petr

…………………………………………….

Ověřovatelé zápisu :

Na úřední desce a elektronicky:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

26.07.2021
11.08.2021

