KV Pustiměř 12.12.2019

ANONYMIZOVANÝ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 7 ze dne
12. 12. 2019
Místo zasedání: OÚ
Přítomni dle prezenční listiny: Antonín Grmela, Pavel Schweidler, Stanislav Musil,
Hosté: pánové Judas a Hynšt
Omluven: Lukáš Zahradníček, Roman Trávníček,
Jednání vedl předseda kontrolního výboru pan Antonín Grmela. Kontrolní výbor byl
usnášení schopný.
Program:
1. Splněná ustanovení
2. Ustanovení v realizaci
3. Nesplněná ustanovení
4. Různé

ad 1) Splněná ustanovení
Usnesení č. 111/19 Z 08
Zastupitelstvo obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e prodej části pozemku p. č. 1149 označené jako díl „b“ o výměře 23 m2, části
pozemku p. č. 1173/1 označené jako díl „e“ o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 1938/3 označené
jako díl „f“ o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pustiměř, podle geometrického plánu č. 1928-95/2019,
panu Janu Dorazilovi, xxxxx, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 12.150,-Kč.
b) u k l á d á starostovi obce Pustiměř vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

Splněno, dokumenty předány na katastr.
Usnesení č. 112/19 Z 08
Zastupitelstvo obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e koupit do vlastnictví obce Pustiměř část pozemku p. č. 1150 v k. ú. Pustiměř
označené jako díl „c“ o výměře 3 m2, podle geometrického plánu č. 1928-95/2019, od pana Jana
Dorazila, xxxxx (podíl 1/6) a SJM Dorazil Jan a Dorazilová Vlasta, xxxxx (podíl 5/6), za
dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1.350,-Kč.
b) u k l á d á starostovi obce Pustiměř vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

Splněno, dokumenty předány na katastr.
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Usnesení č. 390/19 R24
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e zadávací dokumentaci na zakázku „Projektová dokumentace – rekonstrukce
ZUŠ Pustiměř“.
b) u k l á d á oslovit firmy:
Mojmír Brunclík, Pustiměř 100, 683 21 Pustiměř, IČ: 48834815
Jan Hanousek Architekti s.r.o., Porážka 459/2, 602 00 Brno, IČ: 04145470
JPROJEKCE s.r.o., Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 07476752
INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ: 25594443
Ing. Miroslav Rozehnal, Pustiměřské Prusy 1, 683 21 Pustiměř, IČ: 72334703
Splněno, nabídky na zpracování projektové dokumentace byly doručeny obecnímu úřadu.

RO 19 - „Dětská hřiště.
Schválena firma Monotrend.
Splněno.
Návrh usnesení č. 105/19 Z 07
Zastupitelstvo obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e bezúplatný převod pozemku p. č. 1278 – ovocný sad, o výměře
2291 m2 v k. ú. Pustiměř, České republice - Státnímu pozemkovému úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
b) u k l á d á starostovi obce Pustiměř uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu
pozemku č. 3001991958.
Splněno.

ad 2) Ustanovení v realizaci
Návrh usnesení č. 114/19 Z 08
Zastupitelstvo obce Pustiměř
a) schvaluje koupit do vlastnictví obce Pustiměř pozemky p. č. 1577/70, orná půda o výměře 147
m2 a p. č. 1577/71, orná půda o výměře 122 m2, oba v k. ú. Pustiměř, od pana Martina Klimeše,
xxxxx, pana Břetislava Navrátila, xxxxx, pana Jaromíra Pospíšila, xxxxx, pana Luboše
Provazníka, xxxxx, pana Jana Přikryla, xxxxx a pana Otakara Vávry, xxxxx (všichni podíl 1/6) za
dohodnutou kupní cenu v celkové výši 13.450,-Kč (50,-Kč/m2) z důvodu potřeby revitalizace
veřejné vodní plochy, která se na předmětu koupě nachází. Na předmětných pozemcích bude
zřízeno věcné břemeno – služebnost cesty.
b) ukládá starostovi obce Pustiměř vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
V plnění, smlouvy byly předány zemědělcům k podpisu.

Vlhkost v nové MŠ – byly provedeny kroky pro odstranění vlhkosti (opravena
izolace), probíhají další měření a stav se monitoruje.
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Výkopové práce vodovodní přípojky – terén se bude ještě upravovat a na jaře
bude plocha oseta trávou.
Povodí Moravy a Pustiměřský potok:
Povodí Moravy obdrželo žádost o převzetí stavby (koryta zkolaudovaného v r. 1960
dle plánů z r. 1938) částí toku v obci u mostu.
Povodí stavbu nepřevzalo. Ta byla v minulosti předána subjektu, který zanikl.
Čekáme na odpověď Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ad 3) Nesplněná ustanovení
-

ad 4) Různé
Na KV došli hosté pan Judas a pan Hynšt s žádostí o nalezení řešení ohledně
nedostatečné kapacity bio popelnic. Byla jim nabídnuta možnost požádat si o další
nádobu na bio odpad. Navíc se domluvilo označení jednotlivých nádob pro č.p. 223224, 225-226.
Kontaktovali jsme ŘSD ohledně hluku z dálnice. Měření potvrdila, že jsou hlukové
limity překročeny. Během tohoto měsíce bychom měli dostat hlukovou studii. ŘSD
bude navrhovat možné řešení Krajské hygienické stanici a na dobu určitou si požádá
o výjimku kvůli překračování hlukových limitů.

Příští schůzky kontrolního výboru proběhnou vždy v pondělí v týdnu před ZO
v 17h na OÚ.
Schůze začala a skončila: 18.00 a 19:30.

Zápis: Antonín Grmela

Přečetl a s obsahem souhlasí:

……………………………………………………
předseda /člen výboru pověřený řízením/

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).
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