USNESENÍ
č.IX./240216

ZASTUPITELSTVA OBCE
MĚSTEČKO TRNÁVKA
ze dne : 24. 02. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
253. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
254. zprávy FV a KV,
255. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 3/3 v k.ú. Lázy, za cenu 25 Kč/1m2,
256. záměr prodeje pozemku p.č. 98/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, za cenu 50
Kč/1m2,
257. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Městečko Trnávka, za cenu 50
Kč/1m2,
258. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 557/13 v k.ú. Městečko Trnávka, za cenu 50
Kč/1m2,
259. záměr prodeje užívaných částí pozemků p.č. 407/6, p.č. 409/1, p.č. 409/2, p.č. 409/4 v k.ú.
Městečko Trnávka, za cenu 50 Kč/1m2,
260. smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. 240/7 v k.ú. Pěčíkov z majetku ÚZSVM do
majetku Obce Městečka Trnávky,
261. záměr darování pozemků vodní plocha: k.ú. Městečko Trnávka: p.č. 616 o výměře 107 m2;
k.ú. Přední Arnoštov: p.č. 765/1 o výměře 858 m2, p.č. 765/11 o výměře 59 m2, p.č.
765/15 o výměře 318 m2, p.č. 765/18 o výměře 97 m2, p.č. 765/19 o výměře 8 m2, p.č.
765/20 o výměře 352 m2, p.č. 765/21 o výměře 298 m2, p.č. 765/22 o výměře 590 m2, p.č.
765/23 o výměře 101 m2, p.č. 765/25 o výměře 64 m2, p.č. 765/26 o výměře 77 m2, p.č.
765/27 o výměře 7 m2, p.č. 765/30 o výměře 247 m2, p.č. 765/31 o výměře 354 m2, p.č.
765/32 o výměře 96 m2, p.č. 765/33 o výměře 221 m2, p.č. 765/34 o výměře 105 m2, p.č.
765/35 o výměře 140 m2, p.č. 765/36 o výměře 343 m2, p.č. 765/38 o výměře 31 m2, p.č.
765/41 o výměře 260 m2, p.č. 765/46 o výměře 196 m2, p.č. 765/48 o výměře 77 m2, p.č.
765/49 o výměře 10 m2, p.č. 765/50 o výměře 316 m2, p.č. 765/51 o výměře 86 m2; k.ú.
Pěčíkov: p.č. 933/5 o výměře 132 m2 (vzniklý geodetickým rozdělením p.č. 883/1),
262. záměr prodeje části pozemku p.č. 51 v k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky, za cenu 25
Kč/1m2,
263. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Městečko Trnávka, za cenu 50
Kč/1m2,
264. záměr prodeje pozemku p.č. 98/8 o výměře 17 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, za cenu 50
Kč/1m2,
265. prodej pozemku p.č. 913/4 o výměře 20 m2 v k.ú. Lázy manželům Dostálovým, za cenu 25
Kč/1m2,
266. prodej pozemku p.č. 86/2 o výměře 126 m2, odděleného od p.č. 86 v k.ú. Pacov u
Moravské Třebové, manželům Višňovým, za cenu 25 Kč/1m2, náklady na GP č. 115496/2015 uhradí kupující,
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267. prodej pozemků st.p.č. 123/2 o výměře 55 m2 a p.č. 1294/3 o výměře 75 m2 v k.ú.
Bohdalov u Městečka Trnávky, manželům Vařekovým, za cenu 25 Kč/1m2, náklady na GP
č. 98-535/2015 uhradí kupující,
268. prodej pozemku p.č. 47/1 o výměře 702 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, Tomáši Jurigovi ml.,
za cenu 50 Kč/1m2, kupující uhradí náklady ve výši 1/2 na GP č. 306-537/2015,
269. prodej pozemku p.č. 554/9 o výměře 197 m2 v k.ú. Městečko Trnávka Simoně Kubíková
za cenu 50 Kč/1m2,
270. prodej pozemku p.č. 130/2 o výměře 46 m2, odděleného od pozemku p.č. 130 v k.ú.
Městečko Trnávka, Simoně Kubíkové, za cenu 50 Kč/1m2, náklady na GP č. 308-539/2015
uhradí kupující,
271. prodej pozemku p.č. 18/2 o výměře 19 m2, odděleného od pozemku p.č. 18 v k.ú. Stará
Trnávka, Stanislavu Bomberovi, za cenu 50 Kč/1m2, Obec Městečko Trnávka uhradí
náklady na GP č. 188-540/2015,
272. prodej pozemku p.č. 1304/5 o výměře 76 m2, odděleného od pozemku p.č. 1304/1 v k.ú.
Bohdalov u Městečka Trnávky, Marii Frodlové, za cenu 25 Kč/1m2, náklady na GP č. 99536/2015 uhradí kupující,
273. odkup pozemku p.č. 656 o výměře 56 m2, odděleného od pozemku st.p.č. 7 v k.ú.
Městečko Trnávka, od Tomáše Jurigy st., za cenu 50 Kč/1m2, Obec Městečko Trnávka
uhradí náklady ve výši 1/2 na GP č. 306-537/2015,
274. plán lesní výroby na rok 2016,
275. smlouvu na dodávky dřevní hmoty s firmou Dřevo Málek s.r.o. Protivanov na rok 2016,
276. nákupní ceník na 1. Q 2016 od firmy Dřevo Málek s.r.o. Protivanov,
277. uzavření smlouvy s firmou ENVIPARTNER s.r.o. Brno na aktualizace digitálních
povodňových plánů po dobu udržitelnosti projektu „Protipovodňová opatření pro Městečko
Trnávku a Chornice“ za cenu 11.000,- Kč/1 rok + DPH, platnost smlouvy do 7. 11. 2019,
278. platbu partnerského poplatku MAS na rok 2016 ve výši 2.772,- Kč (1386 obyv. * 2 Kč),
279. revokaci usnesení č. VIII./161215, bod č. 229 – návrh ceny stočného ve výši 57 Kč/1m3
včetně DPH,
280. změnu výše stočného se zpětnou platností od 1. 1. 2016 na 53,55 Kč/1m3 včetně DPH,
281. revokaci usnesení č. VIII./161215, bod č. 230 – příspěvek občanům na stočné ve výši 17
Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2016,
282. příspěvek na stočné ve výši 13 Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2016, podmínky vyplacení
příspěvku: fyzická nepodnikající osoba s trvalým pobytem v obci minimálně od 1. 1. 2016,
nemající splatné závazky vůči obci, při neuhrazených splatných závazcích dojde k
jednostrannému zápočtu tak, že bude započtena kryjící se výše a pokud bude příspěvek na
stočné vyšší než závazek vůči obci, bude tento rozdíl vyplacen; to vše z důvodu zajištění
ekonomicky a sociálně únosné ceny pro domácnosti (snížení provozních nákladů
domácností),
283. objednávku společnosti SITA CZ a.s. na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu (8 ks
nádob), svoz duben – listopad, tj. 35 x za cenu 44.800,- Kč + DPH,
284. zpracování studie návrhu úpravy ČOV – čištění pouze obecních vod Ing. Břetislavem
Krňávkem, za cenu max. 9.000,- Kč bez DPH,
285. nákup starší multikáry – typ Multicar 2501 za cenu 50.000,- Kč od Zdeňka Straky,
Lázy 45, pro potřeby obce,
286. souhlas obce se zástavním právem pro Raiffeisen banku na pozemek p.č. 416/16 v k.ú.
Městečko Trnávka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
287. rezignaci na mandát člena ZO od MUDr. Marty Fremuthové,
288. domovní řád pro dům Městečko Trnávka čp. 27,
289. úpravy rozpočtu č. 6/2015,
290. smlouvu s Pk na právo použití pozemku pro stavbu „Výměna vodovodních řadů Městečko
Trnávka“,
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291. podání žádosti na Pk o finanční podporu z programu Podpora realizace rozvojových
projektů obcí v problémových regionech Pk na akci „Podpora podnikatelských aktivit
v obci Městečko Trnávka – komplexní stavební úpravy nemovitosti Městečko Trnávka čp.
246, na st.p.č. 59 v k.ú. Stará Trnávka“,
292. smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA – ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, za cenu 2.082,- Kč včetně DPH,
293. bezplatnou výpůjčku sportovní haly a KD Taneční škole Mědílkových Zlín na SUMMER
DANCE CAMP 2016 v termínu 22. 7. – 31. 7. 2016,
294. bezplatný pronájem KD pro TJ Sokol, šachový oddíl na 32. ročník Turnaje v bleskovém
šachu a nákup věcných cen za 5.000,- Kč,
295. cenovou nabídku Zednictví Zdeněk Navrátil ve výši 35.530,- Kč za kompletní obklad
schodiště v MŠ Městečko Trnávka a opravu stěn dle skutečnosti za cenu 170 Kč/1hod. +
materiál a vystavení objednávky.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
296. radu obce schvalováním cenových Q dodatků pro rok 2016 na dřevní hmotu od firmy
Dřevo Málek s.r.o. Protivanov,
297. radu obce rozhodováním o vynaložení finančních nákladů na pokácení a sanaci dřevní
hmoty napadené kůrovcem v lesních pozemcích cizích vlastníků v případě krajní nouze,
tzn. při riziku napadení obecních lesů.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 24. 02. 2016

Ing. Milan Šedaj
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
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Věra Kozlovská

Jan Zatloukal
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