Usnesení z 31. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota
konané ve čtvrtek 20. 9.2018 v 17.00 hodin

Usnesení 31/416

ZO schvaluje navrženéjmenovánízapísovateIe a ověřovatelů zópisu a program zasedání.

Pro: 11Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 31/417
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých ZO

Pro: 17

Proti:0
Zdržel se:0

IJsnesení 31/418
ZO bere na vědomí zprávu o čínnostistarosty o místostarosty
Pro: 1,1

Proti:0
Zdržel se:0
IJsnesení 31/419
ZO schvaluje:
l. Prodej Čósti p.č. 4892 cca 720m2 v majetku obce vedené na výpise z KN-LV 70007 pro obec
a katastrální územíFrancova Lhota pdnu
zq cenu 30,-Kč/m2
ll. Vyhotovení GP a vklad do katastru hradí Obec Francova Lhota
lll. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy kupnía podúním návrhu na vklad do katastru
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
tJsnesení 31/420
l. ZO schvaluje prodej p.č.4898 o výměře 439m2 v majetku obce vedené na výpise z KN-LV
10001 pro obec a katastrálníúzemíFrancova Lhota manželům
č.p. 461
ll. ZO pověřuje starostu sepsúnímkupnísmlouvy q vloženímdo katastru
Pro: 1-1
Proti: 0
--_-
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IJsnesení 31/421
l. ZO schvaluje prodej části p.č. 4931 v majetku obce vedené na výpise z KN-LV 10007 pro
obec a katastrálníúzemí Francova Lhota dle GP č. 1196-1970/2018, a to panu

nově zaměřenou p.č.4931/3 o výměře 498m2 za cenu 30,-Kč a nově zaměřenou p.č.4931/2
do SJM za cenu 30, Kč
o výměře 474m2 manželům

zo schvaluje výkup části p.Č.2436/4,7923, 1920/3 a 1921/2 dle GP Č. 1196-1970/2078, a
to nově zaměřené p.č. 2affi/6 o výměře 28m2, p.č 1921/4 o výměře 727m2, p.Č. 1920/6
lt.

o výměře 45m2 a p.č. 1923/3 o výměře 37m2
llt.

zo schvaluje výkup části p.č.7926 dle GP

o výměře 35m2 od

manželů

od

,

za cenu 30,-Kč/m2.

č. 1196-1970/2078 nově zaměřenou p.Č. 1926/2

za cenu 30,-Kč/m2.

tV. Zo schvaluje výkup části p.č. 2463/1 dle GP č. 1196-1970/2018 nově zaměřená
zg cenu 30,-Kč/m2.
p.č.2affi/5 o výměře 36m2 od pana
a p.č. 1921/3 dle GP č. 1196-1970/2078 nově zaměřené
za cenu
p.č.
p.č.1922/1 o výměře 278m2 a
1921/5 o výměře 52m2 od paní
30,-Kč/m2. Ceny za výkup a prodej jsou 30,-Kč/m2, což je u těchto nestavebních pozemkŮ

V.

zo schvaluje výkup částíp.č. 7922

cena obvyklá.

Vl. Vyhotovení GP a vklad do katastru hradí obec
Wt. ZO pověřuje stgrostu sepsóním kupní smlouvy a vkladem do

katastru

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:0

IJsnesení 31/422
ZO neschvaluje záměr prodeje části p.č. 4909/1 z majetku obce vedené na výpise z KN-LV
10001
Pro: 11

Proti:0
Zdržel se:0
lJsnesení 31/423
t. ZO schvaluje výkup lesního pozemku p.č.845/13 od

a

bytem

bytem

vedené no výpise z KN,LV 747

cenu 76.000,-Kč.
ll. Starosta se pověřuje sepsáním smlouvy a vkladem do katastru.

v k.ú. Francova Lhotd zd celkovou

Pro: 17

Proti:0
Zdržel se:0

IJsnesení 31/424
t.ZO schvaluje výkup části p.č.st. 326 o výměře cca 30m2 zasahující do MK od

pana

ll. Vyhotovení GP a vklad do katastru hradíobec.
lil. ZO pověřuje starostu sepsáním KS a vkladem do katastru
Pro: 17

Proti:0
Zdržel se: 0
IJsnesení 31/425
ZO schvoluje" Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. lV.-12-8013490/002" mezi
obcí a Črz oistribuce d.s k pozemku p.č. 1950/2 v majetku obce vedený na výpise z RN-LV
7000, dle GP č. 1174-R1228/2017

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:0
lJsnesení 31/426
ZO schvaluje ,,Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění

stavby č. lv-12-8015629/vB/005, Francova Lhota, p.č.2397/3 d p.č.2397/7, NNK" mezi
obcí a čez Dístribuce a.s.
Pro:

11-

Proti:0
Zdržel se:0
lJsnesení 31/427
ZO schvaluje dary pro žadatele:
l. Didkonie ValašskéMeziříčí4.000,-Kč
lL Vsetínská nemocnice 70.000,-Kč
lll. Poutní místo Velehrad 3.000,-Kč
Pro: 10

Proti:0
Zdržel se:

1

lV. Obec Prameny 7.000,-Kč ( 7

pro 70 proti)

Pro:1-

Proti: 1-0
Zdržel se: 0
V. ZO pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.

IJsneseníč.31/428
ZO vydóvá Obecně závaznou vyhlášku obce Francova Lhota č. 7/2018, kterou se zrušují
některé ozv obce:
l. OZV č. 1/2002 Řád veřejné pohřebiště ze dne 3.5. 2002
ll. oZV 1/2006 Podmínky k zabezpečeníPO při akcích, kterých se zúčastnívětšípočet osob ze
dne 3.3.2006

Pro: 1-1
Proti: 0
Zdržel se:0

lJsnesení č.31/429
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 7.-8. měsíc 2078
lI. ZO schvaluje rozpočtovéopdtřeníč.3 dle příIohy

l.

Pro:11
Proti:0
Zdržel se:0
IJsnesení č. 31/430
Zo schvaluje" Smlouvu o zřízeníslužebnosti inženýrskésítě VaK/4218/06/01534" mezi obcí
a VaK a.s. Vsetín
Pro:

1-1

Proti:0
Zdržel se:0
IJsneseníč.31/431
Zo schvatuje žádost Římskokatolické farnosti Fr. Lhota o prodloužení termínu ukončení
a vyúčtovánídotace na stodolu u muzeo Kardinála Štěpána Trochty.
Pro: 17

Proti:0
Zdržel se:0
Karel Matůš,starosta obce:
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Miroslav Brlica, místostarosta obce:

