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U S N E S E N Í   č. 6/2013 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 16. 12. 2013 konané ve Dřevíkově 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
      

 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 

 Zprávu o činnosti OÚ k 16. 12. 2013 

 Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru 

 Rozpočet SOMH pro rok 2014 

 Jmenování inventarizačních komisí 
 Dotaz  pana Boušky 

 

 

SCHVALUJE: 

 

 Pravidla rozpočtového provizoria obce pro rok 2014 

 Žádost společnosti MATANA o příspěvek na obnovu  “Židovského hřbitova” – 
10 000,- Kč  

 Prodej pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře 226 m2 paní Markétě 

Hladíkové a panu Luboši Hladíkovi za cenu 10,- Kč/m2 – 2260,- Kč 

 Prodej pozemku p.č. 142/13 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 401 m2 Zemědělské 

a.s. Vysočina za cenu 20,- Kč/m2 – 8 020,- Kč 

 Záměr prodat část pozemku p.č. 909/18 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře cca 126m2 

 Záměr prodat pozemek p.č. 574/3 v k.ú. Možděnice o výměře 158 m2 

 Dohodu o zimní údržbě komunikací 

 Podání žádosti o dotaci MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 649/65 v k.ú. Rváčov u Hlinska 

 Prodloužení smlouvy o pronájmu pohostinství ve Rváčově č.p. 36 do 31. 12. 2014 

 
 
PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 

 

Zastupitelstvo Obce Vysočina prohlašuje, že Obec Vysočina není vlastníkem stavby tělesa 

hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu rybníka Možděnice malá (Náveský), 

které leží na pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina  parc.č. 86/3, 488/9 a 601/1 

k.ú.Možděnice. Zároveň souhlasí, aby tato stavba byla zapsána do Katastru nemovitostí 

vlastníkovi RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. v rozsahu dle geometrického plánu č.208-

1086/2013 vyhotoveného geodetickou firmou ZK-Brno s.r.o., se kterým se zastupitelstvo 

seznámilo. Zastupitelstvo bere na vědomí změny stavu (dělení pozemků, změna druhu 

pozemků), které ze zápisu do KN vyplývají. Za tímto účelem bude vydán potřebný souhlas 



Obce Vysočina pro potřeby příslušných správních orgánů a souhlas se zápisem GP č.208-

1086/2013 do KN. Vlastnické právo k pozemkům Obce Vysočina tímto není nikterak 

dotčeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                                     

 

Chmelař Jan – místostarosta v.r.                                                  Dubský Tomáš – starosta  v.r. 


