U s n e s e n í z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mrsklesy,
konaného dne 24. 10. 2016.
Zastupitelstvo obce Mrsklesy na tomto jednání usnesením č.:
1. schvaluje program jednání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce s doplněním dalšího
bodu jednání o Návrh záměru pronájmu parcely č. 33/4 v k.ú. Mrsklesy na Moravě se
zařazením před diskuzi.
2. schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Stratila a paní Janu Bulvovou, jako
zapisovatelku paní Lucii Havlíkovou.
3. schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se upravují vybrané položky rozpočtových
výdajů. Celkový rozpočet Obce Mrsklesy na rok 2016 se rozpočtovým opatřením č. 7
nemění, zůstává ve výši 98 000 000 Kč v příjmové i výdajové části.
4. schvaluje nákup pozemku parc. č. 320/111 orná půda o výměře 2 448 m2, parc. č.
493/27 orná půda o výměře 1 349 m2, parc. č. 493/28 orná půda o výměře 1 224 m2,
parc. č. 493/29 orná půda o výměře 2 402 m2, parc. č. 570/57 trvalý travní porost o
výměře 136 m2 vše v k.ú. Mrsklesy na Moravě za cenu 454,16 Kč za 1 m2. Celková
výměra všech pozemků činí 7 559 m2, celková cena 3 432 995,- Kč. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující Obec Mrsklesy. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní
smlouvu o koupi nemovité věci a ukládá starostce obce zajistit převod nemovitého
majetku ve prospěch obce do 31. 12. 2016.
5. schvaluje nákup pozemku parc. č. 525/28 orná půda o výměře 16 492 m2 v k.ú.
Mrsklesy na Moravě za cenu 454,16 Kč za 1 m2. Celková cena činí 7 490 007,- Kč, daň
z nabytí nemovitosti uhradí kupující Obec Mrsklesy. Zastupitelstvo obce schvaluje
Budoucí kupní smlouvu o koupi nemovité věci jejíž součástí je Kupní smlouva o koupi
nemovité věci. Starostce obce ukládá zajištění podpisu Budoucí kupní smlouvy o koupi
nemovité věci do 31. 10. 2016 a zajištění převodu nemovitého majetku ve prospěch
obce do 31. 3. 2017.
6. schvaluje střednědobý dokument „Program rozvoje obce Mrsklesy“ na období 2016 –
2020.
7. schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 33/4 trvalý travní porost o výměře 570 m2
v k. ú. Mrsklesy na Moravě za účelem ustájení a pastvy hospodářského zvířectva za
cenu 15 Kč celého pozemku za 1 rok.

V Mrsklesích 26. 10. 2016
Marie Liberdová
starostka

