Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 19. 9. 2018 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.

úřední deska

____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 15 členů.
V 17.10 hod. se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva Ing. Michal Sedláček. Počet
členů zastupitelstva je 15.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Ing. Petr Vepřek, Vratislav Rak, Josef Doubrava,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 75 000,- Kč Charitě Zábřeh za rok 2018 a znění darovací
smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 60 000,- Kč organizaci Junák – český skaut, středisko Bukůvka
Postřelmov na pořízení vybavení a znění darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Prodej pozemku parc. č. 45/2 – zahrada o výměře 249m² v k.ú. Postřelmov za cenu
100,-Kč/m² + DPH manželům M. a K. H., Postřelmov a L. a V. L., Postřelmov. Přesná výměra
pozemků pro prodej bude známa až po geometrickém zaměření a rozdělení pozemků. Náklady
spojené s prodejem pozemku tj. vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující. Daň z nabytí
nemovité věci hradí nabyvatel. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 28.8. do
19.9.2018.
Před zahájením hlasování tohoto bodu zastupitel M.H. odstupuje z hlasování z důvodu střetu zájmu
dle § 83 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).
pro: 10

proti: 1

zdrž: 3

schváleno

d) Prodej části pozemku odděleného z parc. č. 330/2 – ostatní plocha o výměře cca 200m² v k.ú.
Postřelmov za cenu 100,-Kč/m² + DPH manželům M. S. a L. S., Postřelmov a L. H., Postřelmov.
Přesná výměra pozemků pro prodej bude známa až po geometrickém zaměření a rozdělení pozemků.
Náklady spojené s prodejem pozemku tj. vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující. Daň
z nabytí nemovité věci hradí nabyvatel. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 28.8 do
19.9.2018.
Před zahájením hlasování tohoto bodu zastupitel P.H. odstupuje z hlasování z důvodu střetu zájmu
dle § 83 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).
pro: 11

proti: 0

zdrž: 3

schváleno

e) Uzavření a znění smlouvy o směně a prodeji nemovitých věcí z majetku obce Postřelmov do majetku
J. V. a T. V., Brno, která řeší:
1.) směnu (oddíl 3 „Smlouvy o směně a prodeji …“) části pozemku o výměře 2 197m² odděleného
z pozemku parc.č. 1811/49 – orná půda v majetku obce v k.ú. Postřelmov za část pozemku
parc.č. 1817/77 – orná půda o výměře 1958m² – orná půda ve společném majetku J. V. a T. V.
Rozdíl výměry této směny pozemků je 239m² ve prospěch J. V. a T. V. a je předmětem prodeje
dle odst. 2 tohoto bodu.
2.) prodej (oddíl 4 „Smlouvy o směně a prodeji …“) části pozemku parc.č. 1811/49 – orná půda
v k.ú. Postřelmov o výměře 239m² z majetku obce, který je uveden pod novým označením
parc.č. 1817/146 v geometrickém plánu č. 1103-100/2018 ze dne 13.8.2018 zpracovaným V.P.,
J. V. a T. V. za celkovou cenu pozemku tj. 239m² ve výši 4 780,-Kč včetně DPH.
Veškeré náklady spojené se směnou a prodejem pozemku tj. vklad do katastru nemovitostí budou
hradit kupující J. V. a T. V. Daň z nabytí nemovité věci bude hradit nabyvatel. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce od 3.9. do 19.9. 2018. Smlouva o směně a prodeji nemovitých věcí je
přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Uzavření a znění smlouvy o udělení souhlasu a závazku provést stavbu na pozemcích - na části
pozemku parc.č. 1817/77 uvedeného pod novým označením 1817/146 v k.ú. Postřelmov dle
geometrického plánu V. P. č. 1103-100/2018 ze dne 13.8.2018. Tento pozemek získala obec směnou
pozemků od vlastníků J. V. a T. V., Brno o níž rozhodlo zastupitelstva obce Postřelmov dnešního
dne pod č. usnesení 1. e) 1.
Uzavřením smlouvy o souhlasu a závazku provést stavbu na pozemcích uděluje obec Postřelmov
v souladu s projektovou dokumentací výstavbu vodovodního řádu, plynového vedení, rozvodů NN,
splaškové kanalizace, slaboproudých rozvodů a retenční nádrže na zadržení a vsakování dešťové
vody z nově vybudované komunikace (silnice) a souhlas k výstavbě silnice a chodníků.
Obec Postřelmov se touto smlouvou zavazuje do 6 měsíců od právní moci kolaudace stavby převzít
bezúplatně do svého vlastnictví a správy inženýrské sítě (voda, plyn, rozvody NN, splaškovou
kanalizaci, slaboproudé rozvody) a vybudované chodníky, komunikaci a retenční nádrž.
Obec se dále zavazuje zbudovat na své náklady na tomto pozemku veřejné osvětlení a to
v součinnosti s investorem v době budování inženýrských sítí specifikovaných v této smlouvě.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 3.9. do 19.9. 2018. Smlouva o udělení souhlasu a závazku
provést stavbu na pozemcích je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Pořadí výstavby polních cest v k.ú. Postřelmov dle tabulky.
Pořadí

Označení

Délka m

1.

VVC 16

1220

Asfaltový kryt

Z polní cesty VC 11 podél potoka a „Pískáče“ k zahrádkářské osadě

VC 5

870

Asfaltový kryt

Od zdravotního střediska za firmou SUB k zahrádkářské osadě

VVC 2

390

Zatravnění

Ze silnice III/36918 před Rovenskem vpravo podél biokoridoru

VVC 6

975

Asfaltový kryt

Z polní cesty VC 15 za potokem k silnici I/44 směr Bludov

VVC 7

605

Zatravnění

Z polní cesty VC 15 před potokem k silnici I/44 směr Bludov

2.

3.

pro: 15

Povrch

Popis trasy

proti: 0

zdrž: 0

2

schváleno

h) Rozpočtové opatření č. 4 obce Postřelmov na rok 2018 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 13 979 tis. Kč, který bude
kryt financováním ve výši 13 979 tis. Kč.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
pro: 15

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4

Příjmy
64 503
64 584
69 240
71 080
71 233

Výdaje
76 403
78 563
83 219
85 059
85 212

proti: 0

Rozdíl
- 11 900
- 13 979
- 13 979
- 13 979
- 13 979

zdrž: 0

Financování
11 900
13 979
13 979
13 979
13 979
schváleno

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
U hlasování tohoto bodu nebyl účasten člen zastupitelstva Ing. Michal Sedláček. Počet členů
zastupitelstva při hlasování 14.
a) Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení a provedených kontrolách.
pro: 14

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 27.6.2018 do 19.9.2018.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

c) Plnění rozpočtu obce za období leden – srpen 2018.
pro: 15

proti: 0

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech. Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.

………………………..
Ing. Jiří Pumprla v.r
místostarosta

…………………………..
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

Zveřejněno na úřední desce včetně příloh: 24.9.2018
Sejmuto z úřední desky:24.10.2018
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018 – bod 1. a)

Darovací smlouva
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Obec Postřelmov
Komenského 193, 78969 Postřelmov
IČ: 00303232, DIČ: CZ00303232
zastoupená starostou Jaroslavem Nimrichtr
dále jen dárce na straně jedné
a

Charita Zábřeh
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
IČ: 42766796, DIČ: CZ42766796
Organizace je zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob MKČR 8/1-02-727/1996
zastoupená ředitelem J. K.
dále jen obdarovaný na straně druhé

n

dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku následující Darovací smlouvu:
1) Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 75 000,-Kč, (slovy:
sedmdesátpěttisíckorunčeských). Tato částka bude po podpisu darovací smlouvy bezhotovostně
převedena do 10 dnů na bankovní účet obdarovaného číslo: 1048347841/0100 pod variabilním
symbolem 00303232.
2) Obdarovaný výše popsaný dar přijímá, zavazuje se jej použít pro účely definované v § 20 odst. 8
zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro právnické osoby, a §15, odst. 1 zákona č. 586/92 Sb. pro
fyzické osoby, s ohledem na zvláštní přání dárce:
zajištění dopomoci – kofinancování zdravotních a sociálních služeb pro občany obce
v roce 2018 dle doručeného přehledu
3) Dárce souhlasí s medializací této podpory uvedením svých iniciál na webových stránkách Charity
Zábřeh, v tiskových a výročních zprávách organizace.
4) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5) Poskytnutí daru a znění této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Postřelmov dne 19.9.2018.
6) Tato darovací smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
7) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek, a že s jejím zněním výslovně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
V Postřelmově dne:

V Zábřehu dne:

Za dárce

Za obdarovaného

……..………………..
J. N. – starosta

…………………………
J. K. - ředitel

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018 – bod 1. b)

Darovací smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2055 na násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
Obec Postřelmov
Komenského 193, 789 69 Postřelmov
IČ: 00303232; DIČ: CZ00303232
Zastoupená starostou obce: Jaroslavem Nimrichtrem
Bankovní spojení a č. účtu: 1905697329/0800
(dále jen „dárce“)
a
Junák – český skaut, STŘEDISKO BUKŮVKA POSTŘELMOV, z.s.,
Krátká 63, 789 69 Postřelmov,
IČ:60341947, ev.č. 715 04(1)
Zastoupená vedoucím Junáku – středisko Postřelmov: J.R.,
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu.
I.
1. Na základě této darovací smlouvy dárce bezplatně převádí obdarovanému do vlastnictví 60 000,Kč, slovy: šedesáttisíckorunčeských, jako finanční dar a obdarovaný tento finanční dar (dále jen
„dar“) přijímá.

II.
1. Finanční dar dle čl. I. této smlouvy se dárce zavazuje poskytnout převodem na účet
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného
podpisu této smlouvy s tím, že dnem poskytnutí je den odepsání finančního daru z účtu dárce.

2.

Obdarovaný se zavazuje, že finanční dar využije k nákupu vybavení.
III.

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce dne 19.9.2018.
6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Postřelmově dne:
Za dárce:

Za obdarovaného:

……………………………….
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

……………………………
J.R.

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018 – bod 1. e)

SMLOUVA O SMĚNĚ A PRODEJI NEMOVITÝCH VĚCÍ
v souladu s § 2184 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali
1.

J. V.
narozen: 4. 8. 1981
R. Č.: 810804/3845
bytem: Jiříkovského 245/2, Brno-střed, Stránice, PSČ: 602 00 Brno
a

2.

T. V.
narozen: 11. 4. 1987
R. Č.: 870411/4166
bytem: Jiříkovského 245/2, Brno-střed, Stránice, PSČ: 602 00 Brno
Oba na straně jedné

3.

Obec Postřelmov
se sídlem: Komenského 193, 789 69 Postřelmov,
IČO: 00303232, DIČ: CZ00303232,
zastoupena starostou obce Jaroslavem Nimrichtrem
Na straně druhé
takto:
Oddíl 1
Předmět smlouvy

1. Ing. Bc. Jiří Vepřek a Ing. Tomáš Vepřek prohlašují, že mají v rovnodílném podílovém
spoluvlastnictví, každý id.1/2 nemovitou věc zapsanou u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk, v katastru nemovitostí na LV č. 53 pro obec a k.ú. Postřelmov zde
označené jako p.č. 1817/77 orná půda o výměře zapsané na tomto listu vlastnickém 14288 m2.
2. Obec Postřelmov má ve svém vlastnictví nemovitou věc zapsanou u katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro obec a
k.ú. Postřelmov zde označené jako p.č. 1811/49 orná půda o výměře zapsané na tomto listu
vlastnickém 4166 m2.
Oddíl 2
Dělení parcel
1. Geometrickým plánem ze dne 13.8.2018 č. 1103-100/2018, zpracovaným Ing. Václavem Potášem,
byla parcela č. 1817/77 orná půda o celkové výměře 14288 m2, k.ú. Postřelmov rozdělena na p.č.
1817/77 o výměře 898 m2, p.č. 1817/144 o výměře 5337 m2, p.č. 1817/145 o výměře 6096 m2 a p.č.
1817/146 o výměře 1958 m2, která je předmětem směny.
2. Geometrickým plánem ze dne 13.8.2018 č. 1103-100/2018, zpracovaným Ing. Václavem Potášem,
byla parcela č.1811/49 orná půda o výměře 4166 m2 rozdělena na p.č. 1811/49 o výměře 1969 m2 a
p.č. 1811/82 o výměře 2197 m2, která je předmětem směny.

Oddíl 3
Směna pozemků
1. Účastníci této smlouvy se dnešního dne dohodli tak, že mezi sebou směňují shora v čl. I. a čl. II.
této smlouvy popsané nemovitosti s veškerým zákonným příslušenstvím, součástmi, jakož i práva a
povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými tak, že:
Na základě této smlouvy se Ing. Bc. Jiří Vepřek a Ing. Tomáš Vepřek stávají rovnodílnýmí
podílovými spoluvlastníky, každý k id ½ nemovité věci p.č. 1811/82 orná půda o výměře
2197 m2, k.ú. Postřelmov, obec Postřelmov.
Na základě této smlouvy se Obec Postřelmov, IČO: 00303232, stává vlastníkem nemovité věci
p.č. 1817/146 orná půda o výměře 1958 m2, k.ú. Postřelmov, obec Postřelmov.
Oddíl 4
Prodej pozemků
Jelikož Ing. Bc. Jiří Vepřek a Ing. Tomáš Vepřek získávají směnou více metrů čtverečních a to
o
239 m2, souhlasí obě strany s prodejem a vyplacením na dorovnání směny obci Postřelmov vzájemně
dohodnutou částku ve výši 4.780,-Kč včetně DPH (slovy: čtyřitisícesedmsetosmdesátkorunčeských)
jejíž příjem obec Postřelmov stvrzuje podpisem této smlouvy. Účastníci této smlouvy prohlašují, že
jsou touto smlouvou mezi sebou zcela vypořádáni a nemají vůči sobě žádných dalších nároků.
Oddíl 5
Prohlášení stran
1. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že na touto smlouvou dotčených nemovitých věcech
neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ani jiné právní závady. Výše uvedené
nemovité věci jsou účastníkům této smlouvy dobře známy a v tomto stavu je ke dni podpisu této
smlouvy do svého vlastnictví přijímají.
2. Všichni účastníci prohlašují, že jsou oprávněni bez jakéhokoli omezení výše uvedené nemovité věci
převést a že jejich smluvní volnost a svéprávnost není nijak omezena. Současně prohlašují, že
k dnešnímu dni nemají pohledávky z titulu vlastnického práva k nemovitým věcem shora popsaným,
která jsou předmětem této smlouvy.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jim nebylo ke dni podpisu této smlouvy doručeno usnesení o
nařízení exekuce (nebo jiný typ výkonu rozhodnutí), kterým by jim bylo zakázáno nakládat s jejich
majetkem a zcizovat jej nebo usnesení o nařízení předběžného opatření ve smyslu § 76 odst. 1
písm. e) občanského soudního řádu. Dále prohlašují, že proti nim není v současnosti vedeno
insolvenční řízení.
4. Prodávající prohlašuje, že podmínky této „Směnné a kupní smlouvy“ schválilo zastupitelstvo obce
Postřelmov dne 19.9.2018 pod číslem usnesení 1. e). Záměr směny a prodeje pozemků byl dle
ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) zveřejněn na úřední desce od 3.9. do
19.9.2018.
Oddíl 6
Vkladové řízení

1. Vlastnické právo k nemovitým věcem shora popsaných nabudou účastníci této směnné smlouvy
zápisem tohoto vlastnického práva do katastru nemovitostí (§ 1105 o.z.) u K.Ú. v Šumperku.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost ke splnění všech náležitostí
a požadavků příslušného katastrálního úřadu, k provedení zápisu vlastnického práva ke shora
popsaným nemovitostem. Pokud bude kterákoliv ze smluvních stran vyzvána příslušným
katastrálním úřadem, aby návrh na vklad vlastnického práva doplnila či jinak upravila, zavazuje se
tato smluvní strana tuto povinnost splnit nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení takovéto

výzvy, popř. kdykoli dříve tak, aby nedošlo k případnému marnému uplynutí lhůty pro doplnění či
opravu příslušného podání. Pokud bude příslušným katastrálním pracovištěm návrh na vklad
vlastnického práva k předmětné nemovitosti zamítnut nebo řízení bude zastaveno, zpracují smluvní
strany obratem nový návrh a bude-li to nezbytné, uzavřou též dodatek k této smlouvě či novou
smlouvu za stejných podmínek, aby vlastnické právo k nemovitosti shora popsané mohlo být na
oba účastníky řádně převedeno, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
Pokud smluvní strany těmto svým shora uvedeným závazkům nedostojí a vlastnické právo
k nemovitým věcem shora popsaným ve prospěch obou účastníků nebude zapsáno ani do 6 měsíců
ode dne uzavření této smlouvy, je kterýkoliv z účastníků oprávněn od této smlouvy odstoupit,
přičemž smluvní strany jsou povinny si vrátit navzájem vše, co si dle této smlouvy již plnily. Právo
na náhradu škody není dotčeno odstoupením podle předchozího ujednání.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úkony spojené s registrací smlouvy u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště v Šumperku hradí kupující.
4. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel (kupující).
Oddíl 6
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu jejími smluvními stranami, účinná je dnem
podání návrhu na vklad u KP v Šumperku. Vlastnické právo na oba účastníky přejde zápisem do
katastru nemovitostí.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, kdy každý z účastníků obdrží po jednom
vyhotovení, jedno vyhotovení této smlouvy je pak určeno k předložení Katastrálnímu úřadu
v Šumperku ke vkladovému řízení spolu s návrhem na vklad účastníky podepsaným současně
s touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a byla vyhotovena vážně, určitě,
srozumitelně, nebyla uzavřena v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a jejímu znění rozumí.

V Postřelmově dne:
Za obec Postřelmov

_____________________
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

___________________
J. V.

____________________
T. V.

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018 – bod 1.f).

SMLOUVA
o udělení souhlasu a závazku provést stavbu na pozemcích,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali
1.

J. V.
narozen: 4. 8. 1981
R. Č.: 810804/3845
bytem: Jiříkovského 245/2, Brno-střed, Stránice, PSČ: 602 00 Brno
a

2. T. V.
narozen: 11. 4. 1987
R. Č.: 870411/4166
bytem: Jiříkovského 245/2, Brno-střed, Stránice, PSČ: 602 00 Brno
Oba na straně jedné
3. Obec Postřelmov
se sídlem: Komenského 193, 789 69 Postřelmov,
IČO: 00303232, DIČ: CZ00303232,
zastoupena starostou obce Jaroslavem Nimrichtrem
Na straně druhé
takto:
I.
1. Ing. Bc. Jiří Vepřek a Ing. Tomáš Vepřek a obec Postřelmov prohlašují, že dnešního dne uzavřeli
„Smlouvu o směně a prodeji nemovitých věcí“ v k.ú. Postřelmov, kterou do výlučného vlastnictví
Ing. Bc. Jiřího Vepřka a Ing. Tomáše Vepřka přechází na každého id ½ vlastnictví nemovité
věci p.č. 1811/82 orná půda o výměře 2197 m², k.ú. Postřelmov, obec Postřelmov. Obec
Postřelmov pak získává do vlastnictví p.č. 1817/146 orná půda o výměře 1958 m², k.ú. Postřelmov,
obec Postřelmov.
2. Podmínky této „Smlouvy“ schválilo zastupitelstvo obce Postřelmov dne 19.9.2018 pod číslem usnesení
1.f). Záměr o udělení souhlasu a závazku provést stavbu na pozemcích byl dle ustanovení § 39 odst.1
zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) zveřejněn na úřední desce od 3.9. do 19.9.2018.
II.
Účastníci této smlouvy uzavírají vzájemně tyto závazky:
1. Obec Postřelmov uděluje souhlas Ing. Bc. Jiřímu Vepřkovi a Ing. Tomáši Vepřkovi k výstavbě
inženýrských sítí na pozemku nyní označeném jako p.č. 1817/146 v k.ú. Postřelmov podle
geometrického plánu Ing. Václava Potáše č. 1103-100/2018, ze dne 13.8.2018 v souladu
projektovou dokumentací a to vodovodního řádu, plynového vedení, rozvodů NN, splaškové
kanalizace, slaboproudých rozvodů a retenční nádrže na zadržení a vsakování dešťové vody z nově
vybudované komunikace (silnice) dle projektové dokumentace.

2. Obec Postřelmov uděluje souhlas Ing. Bc. Jiřímu Vepřkovi a Ing. Tomáši Vepřkovi k výstavbě
silnice a chodníků na pozemku nyní označeném jako p.č. 1817/146, k.ú. Postřelmov, podle shora
citovaného geometrického plánu Ing. Václava Potáše, označenou „Výstavba 6 RD-U Kapličky, p.č.
1817/77 Postřelmov“ a v souladu s rozhodnutím Městského úřadu Zábřeh, odbor správní, odd.
dopravy ze dne 18.10.2017, sp.zn. DO.1814/2017/ICh, právní moc 10.11.2017.
III.
Obec Postřelmov se zavazuje do 6 měsíců od právní moci kolaudace stavby uložení inženýrských sítí voda, plyn, rozvody NN, splašková kanalizace a slaboproudé rozvody na části p.č. 1817/146,
k.ú. Postřelmov, jak je popsáno shora v čl. II. ad. 1) této smlouvy převzít bezúplatně do vlastnictví
a správy tyto inženýrské sítě a převzít bezúplatně do vlastnictví a správy vybudované chodníky,
komunikaci (silnici) a retenční nádrž. Obec se zavazuje zbudovat na své náklady na p.č. 1817/146
podle geometrického plánu č. 1103-100/2018 ze dne 13.8.2018 veřejné osvětlení a to v součinnosti
s investorem v termínech daných investorem, tedy v době budování inženýrských sítí, jak je shora
specifikováno.
IV.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, kdy každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení
této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a byla vyhotovena vážně, určitě,
srozumitelně, nebyla uzavřena v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a jejímu znění rozumí.

V Postřelmově dne:
Za obec Postřelmov

_____________________
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

___________________
J. V.

____________________
T. V.

