Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce
konaného 6. 2. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
9 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, Miroslav Moudrý, Ing. Zdeněk Růžička,
Pavla Formanová
Neomluveni :
Radek Baťcha, Ing. Michal Vrba
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 9 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
9
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
9/1
9/2

Prodej pozemku 344/1
Nákup pozemku 188/18

Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
9
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

0

Na jednání zastupitelstva se dostavil v 19.02 hodin Ing. Michal Vrba.

1

9/1

Prodej pozemku 344/1
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku a příslušnou kupní smlouvu svým
usnesením číslo 8/5 na schůzi konané dne 12. 12. 2019.
Při následných jednáních vznesl však kupující požadavek na doplnění smlouvy
o text, v němž obec deklaruje, že pozemek je územním plánem určen k zástavbě. Tento text
byl tedy doplněn do č.II., odst.2 v následujícím znění:
2. Prodávající prohlašuje, že v souladu s platným územním plánem obce Radonice se
předmětný pozemek nachází v zastavitelném a zastavěném území obce, a je tedy
možné na něm postavit stavbu rodinného domu za předpokladu splnění dalších
podmínek podle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon apod.).
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají proti původně schválenému návrhu beze
změny, aby však byla celá procedura bezchybná, je třeba původní usnesení revokovat a text
smlouvy schválit v upraveném znění.
Doporučuji tedy usnesení schválit tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 9/1 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Revokuje :

1.1. Své usnesení č. 8/5 ze dne 12. 12. 2019, kterým byla schválenu kupní smlouva na
prodej pozemku p. č. 344/1 v k.ú Radonice u Prahy o výměře 548 m2 s kupující Ing.
Danou Růžičkovou, bytem Volkova 1128/10, 198 00 Praha 9, za kupní cenu
3.355.400,- Kč včetně DPH.
2.

Schvaluje :

2.1. Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 344/1 v k.ú Radonice u Prahy o výměře
548 m2 s kupující Ing. Danou Růžičkovou, bytem Volkova 1128/10, 198 00 Praha 9,
za kupní cenu 3.355.400,- Kč včetně DPH, a to ve znění uvedeném v příloze č.1.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

2

0

Nákup pozemku 188/18
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

9/2

Pozemek p.č.188/18 o výměře 1.344 m2 tvoří trojúhelníkovou plochu mezi ulicemi
Třešňová a Vinořská a zahradou základní školy. Vlastníkem tohoto pozemku se převodem od
Státního pozemkové úřadu stala společnost Elderflower develop s.r.o., která jej obci nabídla
k odprodeji za cenu 100 Kč za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že v územní plánu je tato
plocha vyčleněna pro veřejnou zeleň, může sloužit pro rozšíření zahrady základní školy.
Nabízená cena je příznivá, doporučuji tedy schválit usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 9/2 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Schvaluje Smlouvu o převodu nemovitostí se společností Elderflower develop s.r.o.,
332 04 Nezvěstice 56, IČO 07401574, na základě které obec nabývá vlastnické právo
k pozemku p.č. 188/18 v k.ú. Radonice u Prahy o výměře 1.344 m2 za kupní cenu
134.400 Kč bez DPH.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.06 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

…………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

……………………………………
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 9/1
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příloha č. 1 k bodu 9/2
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