
K bodu 8 Proiednání žádosti o koupi obecních pozemků v Brozanech

Starosta přednes| žádost (viz příloha) o koupi obecních pozemků p. č. l03/5, 10316, |03l7,
103/8, |0319, 103/10 a |03l1l v k. ú. Brozany nad Labem a př ipomněl, že Rada obce
doporučila Zo prodej uvedených pozemků' Zastupite|stvo obce schváli|o zveřejnění záměru
na prodej výše uvedených pozemků za nejniŽší nabídkovou cenu danou znaleckými posudky
na jednot|ivé pozemky.
Hlasování k bodu 8 vyh|ášení záměru na prodej:

Dá|e Zo schvá|ilo směnu pozemku
s finančním vyrovnáním'
H|asování k bodu 8 směna pozemku:

p. č. |03/4 za 644/4 v k. ú. Brozany nad Labem

pro 13, proti 0' zdrŽe|0

K bodu 9 Proiednání trva|ého a dočasného záboru nozemků 93711 a 93712 v k. ú.
Staré Hradiště

Zo schváli|o vydání souh|asného stanoviska s umístěním stavby ,,1136 Pardubice, Trnová -
Fáblovka _ Dubina..na pozemcích p' č. 937lI a 93712 v k. ú. Staré Hradiště za podmínky
zachování prujezdnosti na krajskou komunikaci dle přílohy a pověřilo starostu podepsáním
souhlasu vlastníka pozemku k uvedené stavbě'
Hlasování k bodu 9: pro l3, proti 0, zdrŽe|0

K bodu 10 Schválení otevření úvěru u
ve Starém

Starosta brmova| o přidě|ené dotaci z operačního programu Životního prostředí (viz
|qni budovy MŠ Staré Hradiště. Celkové výdaje na projekt jsou ve výšipříloha) na

2.931.531 Kč, z 973 '595 Kč tvoří přidělená dotace.
P' Vrátil se vyj danému bodu v tom smyslu, že pokud se dobře pamatuje, tak Zo
schválilo pouze fi zptacování projektu. o žádosti na dotaci nebylo v Zo diskutováno.
D|e jeho slov mě|
sdě|i|,  že Zo j iž o

iprve schválit žádost a poté financování formou úvěru' Starosta
ležitostech jednalo na minulých zasedáních. Místostarosta jeho

slova podpořil a
tuto skutečnost dok|
podmínky úvěru u Cesk P. Vrátil zhodnotil schválení úvěru na zatep|eni vŠ jako
.,tr o ufalo s t". Starosta nost získání dotace na zatep|ení by|a poslední, jelikož
da|ší výzvy z oPŽP neb láše a připomně|, Že Žádosti musely bý podány ve velice
krátkém tetmínu a ne všem
zmíni| časovou náročnost
o schválení úvěru.od České
H|asování k bodu 10:
Po hlasování p. Vrátil při

um lo z nadměrného množství Žádostí whověno. Také
ld(ené k podání Žádosti. Poté vyzval k hlasování

í budovy MŠ ve Starém Hradišti.

bního povolení na stavbu nové sedlové
střechy nad budovou MŠ. Dlé jeho slov jiŽ mohla bý tato střecha postavena.
P. Tep|ý navrhl výměnu oken, topných kot|ů a zateplování budovy neprovádět.

pro 13, proti 0, zdrže| 0

byl pověřen jednáním o úvěru na uvedenou akci a navrhl
lou předešlých zápisů. Starosta obce přednesl vyjednané
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