1.

Zastupitelstvo znovu projednalo návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva věcného. Obec Sobkovice, zastoupená starostou obce panem Josefem Faltusem , jako
prodávající a Martin Adamec , bytem Šedivec 1 a Pavla Vytlačilová, Sobkovice 118 uzavřeli
předběžnou smlouvu na odkoupení pozemkové parcely číslo 479/9 , kde si chtějí postavit
rodinný domek. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí, oznámení o prodeji pozemku bylo řádně
vyvěšeno na obecní desce. Cena za 1 m2 je stanovena ve výši 25 Kč. / viz Usnesení č. 3 ze dne
6.6.2011/.

2. Na obecní úřad byla osobně doručena žádost pana Fogla Ladislava , Sobkovice čp. 104 a pana
Miroslava Fogla Sobkovice čp.2 na odkoupení pozemkových parcel číslo 939/1,
939/6,939/7,939/8,939/9,939/10 a 939/11 v KÚ Sobkovice. Jedná se o pozemky, bývalé
silnice, které jsou začleněny v soukromém pozemku výše uvedených osob. Tyto pozemky
nejsou vhodné k jakémukoliv obecnímu užívání . Zastupitelstvo žádost projednalo a
jednomyslně schválilo. Cena za 1m2 je stanovena ve výši 25 Kč a bude uhrazena v hotovosti
při podpisu Kupní smlouvy.
3. Obec Sobkovice ve smyslu ustanovení § 41 zák.č. 128/2000 Sb. tímto potvrzuje bezúplatný
převod nemovitosti podle Smlouvy o sdružení investorů ze dne 13.11.2000./ Jedná se o
pozemky kolem řadových bytovek čp. 122 ař 127 v KÚ Sobkovice./ Oznámení bude vyvěšeno
po dobu 15ti dnů na obecní desce dne 12.9.2011. / viz přiložený písemný materiál./
Schváleno všemi hlasy.
4. Dne 26.8. se dostavila k ústnímu jednání na OU Judr. Iva Skrepková z KÚ Pardubice ve věci
kontroly Obecně závazných vyhlášek. Protože ve Vyhláškách OÚ Sobkovice byly nedostatky,
bylo rozhodnuto, že budou přepracovány. Na dnešním jednání byly předloženy Vyhlášky
nové – o místním poplatku za psy a o poplatku za komunální odpad. Po přečtení a projednání
byly jednohlasně schváleny a budou vyvěšeny po dobu 15 dnů na obecní desce a poté
nabudou platnosti.
5. Kulturní referentka OÚ paní Dolečková obdržela žádost organizátorů turnaje ve stolním
tenise o příspěvek na ceny pro vítěze turnaje. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 2 000
Kč, které budou vyplaceny proti předloženým paragonům.
6. Od 1.9.2011 je opět v provozu místní prodejna potravin. Smlouva s provozovatelkou, paní
Jaroslavou Unzeitigovou , která znovu nastoupila po mateřské dovolené, bude sepsána
právníkem. Za tímto účelem bude osloven pan Karel Nejedlý, Sobkovice 39.
7. Starosta obce navrhl zastupitelům k zvážení, vystoupení Obce Sobkovice ze Sdružení obcí
Orlicko. Důvodem je nulový přínos pro naši obec. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce , aby
zjistil podmínky, za jakých by se toto dalo realizovat.

Schůzi ukončil starosta obce ve 20 hodin.

USNESENÍ číslo 5/2011
ze dne 12. září 2011

Obecní zastupitelstvo po projednání :

Schválilo :
1. Návrh Kupní smlouvy s předkupním právem věcným na pozemkovou parcelu 479/9 v KÚ
Sobkovice / Martin Adamec , Šedivec 1, Vytlačilová Pavla, Sobkovice 118 /
2. Prodej pozemkových parcel v KÚ Sobkovice panu Ladislavu Foglovi, Sobkovice 104 a panu
Miroslavu Foglovi , So 2
3. Bezúplatný převod pozemkových parcel na majitele řadových domů čp. 122 až 127
4. Obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku ze psů
- o poplatku za komunální odpad
5. příspěvek na kulturní akci - Stolní tenis – ve výši 2 tis.Kč

Ukládá :
1. Zajistit včasné sepsání smlouvy o pronájmu obchodu čp. 35. Zajistí Krejsová
2. Starostovi, zjistit podmínky pro vystoupení ze Sdružení obcí Orlicko

Starosta obce Faltus Josef

místostarosta Krejsová Věra

