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Usnesení
ze 26.Mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lobodice
konaného dne 29.9.2010

1. A 2. ZASTUPITELSTVO OBCE LOBODICE PO PROJEDNÁNÍ SCHVALUJE
Program 26. veřejného zasedání
ověřovatele a zapisovatele zápisu.
3.

Zastupitelstva

obce

Lobodice

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE STAROSTY

Od roku 2006 se obec Lobodice spolu s RWE Gas Storage snaží zajistit opravu
pravobřežní hráze řeky Moravy, která při jakýchkoliv větších deštích ohrožuje
majetek a život občanů naší obce.
V letošním roce se konečně tento záměr podařil zrealizovat.
Současně však vznikl problém s výkupem pozemků.
Výňatek z dopisu Povodí Moravy č. j. PM37841/2010-2104/Čí:
V dané věci bylo osloveno cca 15 vlastníků, či spoluvlastníků pozemků, se
kterými bylo osobně projednáno projektové řešení stavby, důvody toho řešení a
s tím související nutné majetkoprávní vypořádání.
Jednotlivým vlastníkům byly specifikovány podmínky, za kterých Povodí
Moravy, s.p. dané části pozemků vykoupí.Vlastníci byly srozuměni s tím, že bude
kupní cena vycházet ze znaleckého posudky a z přesného geodetického
zaměření.Výkupní hodnota pozemků, která pro letošní rok činila 26 Kč/m2.
S výkupní cenou zásadně nesouhlasí tři vlastníci a sice:
•

Ing. Rostislav Lochman, Velká Dlážka 311/9 Přerov, požaduje výkupní
částku v hodnotě námi nabízené částky (26 Kč x 120 = 3.120 Kč)
navýšenou o 6.000 Kč =9120 Kč. Předpokládaná výměra zabraného
pozemku je cca 120m2. Povodí z toho uhradí předpokládanou částku 3.120
Kč.
Rozdíl ceny činí 6.120 Kč
Nebydlí v obci Lobodice.

•

Spolupodílníci Dočkalovi a paní Vránova požadují, aby byla jejich část
pozemku vykupována za 100 Kč/m2. Předpokládaná hodnota záboru je
30m2. Celková ceny tedy činí cca 3.000 Kč, z nich Povodí Moravy, s.p.
uhradí cca 30 x 26 = 780 Kč.
Rozdíl ceny činí 2.200 Kč
Nebydlí v obci Lobodice.

•

Marie Indráková, Lobodice 43, požaduje výkupní částku v hodnotě 260
Kč/m2. Předpokládaná hodnota záboru činí 50m2 (částka13.000 Kč).

Povodí Moravy, s.p. z toho uhradí předpokládanou cenu dle posudku 50x26
=1.300 Kč.
Rozdíl ceny činí 11.700 Kč.
Bydlí v obci Lobodice
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme o projednání tohoto požadavku na
úrovni obce a o spolupráci na výkupech předmětných pozemků v předběžně
stanovených nákladech cca 6.000 Kč + 2.220 Kč + 11.700 Kč = 19920 Kč.
Přesná výše nákladů bude zjištěna po ukončení stavby na základě skutečného
zaměření zhotovení geometrického plánu a znaleckých posudků.

4. ZASTUPITELSTVO OBCE LOBODICE PO PROJEDNÁNÍ NESCHVALUJE
Uhrazení požadovaných doplatků níže uvedeným:
Ing. Rostislav Lochman, 6.120 Kč
Spolupodílníci Dočkalovi a paní Vránova 2.200 Kč
Marie Indráková 11.700 Kč
Pro:

0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s těmito občany o přistoupení na
cenu stanovenou Povodím Moravy tj. 26 Kč/m2, s kterou souhlasilo ostatních 12
vlastníků.
Zápis zpracován dne: 30.9.2010
………………………………
Místostarosta

……………………………………….
starosta

