
Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 1. 10. 2018

                                                                                                                                                                                                                

Přítomni: členové zastupitelstva obce: 
Ludmila  Ťápalová,  Daniela  Salusová,  Jaroslav  Rod,  Stanislava Chromá a Václav  Pi)auer,  p.  Roman Michl  je  ze
zdravotních důvodů omluven

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet

Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se
usnášet.

2) Schválení programu

Program jednání:
 1)  Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
 2)  Schválení programu
 3)  Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
 4)  Informace o ověření zápisu z posledního zasedání ZO
 5)  Odkup vlastnického podílu na pozemcích v rámci elektronické aukce č.j. 203 Ex 59785/13-91 a  203 Ex 
59785/13-92
 6)  Rozprava
 7)  Souhrn přijatých usnesení
 8) Závěr
Hlasování: 5 pro, 0 pro�, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)

Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Jaroslava Roda a Stanislavu Chromou.

4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO

Starostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu, Romanem Michlem a Václavem
Pi)auerem , ověřen bez připomínek.

5)Odkup vlastnického podílu na pozemcích v rámci elektronické aukce č.j. 203 Ex 59785/13-91 a  203

Ex 59785/13-92

Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedná se o odkup podílů pozemků vedených na LV č. 25, 181 a 182 ve výši 1/24 na pozemcích, lesních pozemcích a
stavbách vedených  na  těchto  LV.  Odkup  pozemků  je  uvažován  z  důvodu  získání  pozemků pro  majetkoprávní
vypořádání a pro zajištění pozemků zajímavých pro další rozvoj obce. Podíl na jednotlivých pozemcích v případě
získání těchto pozemků, je možné prodat ostatním spoluvlastníkům, případně použít  ke směnám na pro obec
zajímavých pozemcích pro získání většího podílu na těchto pozemcích.
Odkup bude realizován v rámci elektronické aukce vedené u exekutorského úřadu Přerov, která proběhne dne
31.10.2018. Jedná se o dvě aukce, první na LV č.25 ve výši 18.000 Kč, druhá na LV č. 181 a 182 ve výši 23.470 Kč.
Při účasF se skládá jisFna, která se v případě neúspěšné dražby vráG dražiteli.  Zastupitelstvo obce doporučuje
schválit maximální limit pro odkup pozemků v rámci elektronické dražby.

ZO 21/2018

1.)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  záměr  odkupu  podílu  na  LV  č.  25,  181  a  182  ve  výši  1/24  podílu  v  rámci
elektronické držby pozemků č. j. 203 Ex 59785/13-91 a  203 Ex 59785/13-91
2.) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce účasG na dražbě v rozsahu dle podání a stanovuje maximální
částku za uvedené pozemky pro č.j.  203 Ex 59785/13-91 a pro č.j.  203 Ex 59785/13-92 ve výši dle návrhu.
Hlasování: 5 pro, 0 pro�, 0 se zdrželo



6) Rozprava

Bez rozpravy.

7) Souhrn přijatých usnesení

Bez rozpravy.

8) Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Ludmila Ťápalová
Konec: 21:15 hod. Předáno k podpisům: 11. října 2018

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos� se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování

osobních údajů. 


