Obec Staňkovice, Staňkovice č.p.30, 28504 Staňkovice, pošta Uhlířské Janovice, IČ:00236446

Usnesení č. 12/2014-2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 28.06.2017 ve Staňkovicích
č.p.30, úřadovna Obecního úřadu Staňkovice od 18:00 hodin.
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:
1.

Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele

Hlasy pro: 7
2.

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Příspěvek ve výši 2.000,-Kč na provoz „Linky bezpečí“ číslo telefonní linky 116 111 v roce 2017
prostřednictvím účtu 3856680/0300 na základě žádosti provozovatele Linka bezpečí, z.s., IČ:61383198.

Hlasy pro: 7
9.

proti: 0

Znění Obecně závazné vyhlášky obce Úžice, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Mateřské školy Radvanice, okres Kutná Hora a bude zahrnovat území obce Staňkovice (IČ:00236446)

Hlasy pro: 7
8.

zdržel se: 0

Dohodu s Obcí Úžice o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola Radvanice, okres Kutná Hora

Hlasy pro: 7
7.

proti: 0

Průběh hranice mezi pozemkem KN č.884/1, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, majitel Petr Škoda, u
rodinného domu č.p.8, a pozemkem KN č.884/2, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic na kterém se
nachází chodník v majetku Obce Staňkovice, z důvodu narovnání majetkových vztahů a stávající
hranice podle oplocení pozemku, to vše dle geometrického plánu č.191-94/2017 Ing.Jaroslava Dvořáka,
ze dne 27.června 2017

Hlasy pro: 7
6.

zdržel se: 0

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.426/1 v majetku Obce Staňkovice, katastrální území
Staňkovice u Uhlířských Janovic, osada Nová Ves, LV 10001, dle geometrického plánu č.189-41/2017,
m2
schváleného KÚ pro Středočeský kraj dne 18.5.2017. Prodejem dojde k oddělení části o výměře 60 .
Tento nově vzniklý pozemek bude mít vlastní číslo 426/9, druh pozemku ostatní plocha a nádvoří,
způsob využití ostatní komunikace.

Hlasy pro: 7
5.

proti: 0

Rozpočtové opatření č.2 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2017

Hlasy pro: 7
4.

zdržel se: 0

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2017 do 31.05.2017

Hlasy pro: 7
3.

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Průběh hranice dle protokolu o opravě geometrického a polohového určení hranice nemovitosti, kterým
má dojít ke shodě na průběhu hranice mezi pozemky v majetku Obce Staňkovice a dále panem
Vladimírem Šíbalem a Marií Šíbalovou pro pozemky KN 454 a KN 328/4 procházející po bodu č.2 a
pozemky KN 454, KN 868 a KN 328/4, procházejících po bodu č.3, k.ú.Staňkovice u Uhlířských Janovic,
obec Staňkovice, osada Nová Ves u sportovního hřiště.

Hlasy pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:
10. Činnost obecního úřadu za období od 29.3.2017 do 28.6.2017
………………………………….
Jaroslav Zahradníček v.r.
starosta obce

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:

Miroslav Zemina

Jiří Kmoch

