
Usnesení  ze  zasedání zastupitelstva městyse Bobrová    

č.23/2017  ze dne 21.8.2017                                           

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

1. Komisi návrhovou -  p. Hájková, p. Pokorný J.                    Hlasování: pro  9, proti   0, zdržel se  0,    

2. Ověřovatele zápisu – p. Mikišek, p. Svoboda J.                    Hlasování: pro 9, proti   0, zdržel se   0,    

3. Schválení programu včetně doplněných bodů                      Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se   0,    

4. Řešení bezpečnosti chodců u silnice II/360 rozšířenou krajnicí    
                                                                                                      Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se   0,     
 
5. Výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017-2018 (72 žáků)   Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,     
 
6. Prodej části pozemku parcely číslo 1185/1 a parcely číslo 1186,  k.ú. Dolní Bobrová – záměr                       
č. 3/2017                                                                                   Hlasování: pro  8,  proti  0, zdržel se  1,    

 
7. Zřízení úplatného  věcného břemene na parcele číslo  53, k.ú. Dolní Bobrová  - záměr č. 6/2017                    
                                                                                                       Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,     
 
8. Zveřejnění záměru na prodej areálu Kopec                        Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,   
 
9. Zveřejnění záměru na prodej části parcely číslo 2053 (cca 1000 m/2), lesní pozemek, k.ú. Dolní 

Bobrová                                                                                    Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0, 
 

10. Zveřejnění záměru na prodej části parcely číslo 256/10 (221 m/2), lesní pozemek, k.ú. Dolní Bobrová                            
Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0, 

 
11. Výměnu kotle v sokolovně                                                     Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0, 

 
12. Smlouvu zakládající právo provést stavbu – polní cesty a meze s průlehy  

                                                                                                  Hlasování: pro  8,  proti  1, zdržel se  0, 
 

13. Zveřejnění záměru na pronájem rybníka Kaňovec            Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,     
 

14.  Investiční záměr na vybudování TI v lokalitě Kalvárie a  oslovit projekční firmy o zpracování                  
.      cenové nabídky                                                                         Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,   
 
15. Darování desek na lavičky pro TJ Sokol                              Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,                                           

 
  
Zastupitelstvo městyse neschvaluje:  
 
Záměr č. 4/2017 – prodej části pozemku 107/1 a 1363/1, k.ú. Dolní Bobrová  
Návrh:  - pozemky neprodávat                                                   Hlasování: pro  6,  proti   1, zdržel se    2, 
Návrh:  - pozemky prodat  p. Mikiškové                                    Hlasování: pro  0,  proti   0, zdržel se   9, 
Návrh:  - pozemky prodat  p. Mikiškovi                                    Hlasování: pro  0,  proti   0, zdržel se    9,  
Návrh:  - pozemky prodat vyšší nabídce                                    Hlasování: pro  2,  proti   1, zdržel se   6, 
Návrh: - pozemky rozdělit a prodat každému žadateli ½           Hlasování: pro  5,  proti  0, zdržel se    4, 



Zastupitelstvo městyse odkládá:  
 

• Schválení prodeje pozemku části  parcely číslo  256/1, lesní pozemek, k.ú. Dolní Bobrová – záměr 
č.5/2017                                                                                  Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0 

 
• Schválení zveřejnění záměru na pronájem zemědělsky využitelných pozemků na příští   .         .       

zasedání zastupitelstva                                                           Hlasování: pro  9,  proti  0, zdržel se  0,   
 

• Žádost o vyřešení bytové situace v domě č.150                  Hlasování: pro  8,  proti  0, zdržel se  1,   
 

• Schválení záměru č. 4/2017 na prodej, případně pronájem   Hlasování: pro  8,  proti  0, zdržel se  1,       
 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:  
 

• Informace ze zasedání  rady –zápisy z rady č. 32/2017  a 33/2017  

• Rozpočtové opatření  č.5/2017 

• Informace o podané žádosti na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ  

• Informaci o dotaci na bezdrátový rozhlas  

 

Bobrová 30.8.2017 

Zapsala: Smažilová Zdeňka  

Komise návrhová:  

Hana Hájková  

Jan Pokorný    
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