
PříIoha ě.2 Zápisu č.6

Dne 15.'l 1.2010 byla doručena na obecní Úřad v Uhřicích ljiŽ druhá v pořadí/ Žádost pana Zdeňka
Kroupy' Uhřice č.34 na odkup pozemku parcely č.'t396 z důvodu, Že tato Žádost mu byla jiŽ
v minulosti zamítnuta minulým zastupitelstvem, mimo jiné jeden z hlavních důvodů byl, Že se
jedná o stavební parcelu.

Žadost pana Zdeňka Kroupy na odkup pozemku byla projednána a schválena na veřejném
zasedán í zastu píte|stva obce 25. 1 1''Í 0 takto:

1/Starostka obce Miroslava BartoŠíková přeietla Žádost pana Zdeňka Kroupy a odkup pozemku
od obce Uhřice a řekla, Že tato parcela Ó-1396 je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Starostka
obce oslovila pana Zdeňka Kroupu, kteý byl přítomen na tomto veřejném zasedánía nabídla mu
k prodeji parcely č.1211 a 1212 s uvedením místa, kde se obě parcely nacházejí, pokud by měl o
né zájem. Pan Zdeněk Kroupa na to reagoval, Že ano. Do toho vstoupil p. Petr Paldus a dotázal
se pana Zdeňka Kroupy, jaký má s těmito pozemky záměr a jakou by si představoval prodejní
cenu. Pan Kroupa mu na to odpověděl,Že na pozemcích vysází nějaké stromy, bude z€
zpracovávat dřevo a prodejní cenu, jakou mu nabídne obec. Po té pokracovala starostka obce
s tím, Že při prodeji pozemku chce, aby byla zachována alespoň výše průměrné ceny orné půdy
pro naŠe katastrální území, což je v současné době 13,49 K lcena pro výpočet daně pro rÚ l, ate
z důvodu, Že tyto pozemky tj.parcela č.1211 a 1212 se nacházejí v dostizamokřené oblasti, by se
prodejní cena mohla pohybovat kolem 11,- kčtm2' Do této diskuse se přihlásila zastupitelka paní
Dana Blašková s tím, Že pokud se tedy jedná o takovéto zamokřené pozemky, tak ať se prodají za
4,- kč,Im2. Po té p.Paldus Petr prohlásil, Že to asi ne, ale takových 8,- kč by to být mohlo. Pan
Zdeněk Kroupa na to zareagoval a prohlásil, Že prodejnícenu 8,- Kč,lm2 by bral.

Starostka obce podala návrh na hlasování:" Kdo je pro prodej parcel Č.1211 a 1212 v celkové míře
10028 m2 za 8,-Kč m'panu Zdeňku Kroupovi a výsledek hlasování byl: 8 pro, proti:0, zdželse:0'
Prodej byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupitelijednohlasně- je uvedeno v zápise a usnesení
z veřejného zasedání 25.1 1.2010.

2lDne29.11.2ua se dostavil na oÚ v Uhřicích pan Zdeněk Kroupa za Účelem sdělení
bankovního spojení, aby mohl zaplatit pozemky a rovněŽ se domluvit se starostkou na schůzku
s JUDr.Havlíčkovou k sepsání kupní smlouvy na prodej pozemků na8.12 .2010. Úeetni
ing.Kupková upozornila starostku obce na povinnost zveřejnění záměru v kanceláři oÚ, roe oyl
přítomen i místostarosta pan Petr Paldus..Zveřejnění záméru na prodej parcel panu Zdeňku
Kroupovibylo vyvěšeno na úřední desce od29.11.10 do 15.12j10.lna internetové 13.12.10,
veřejném prostranství 20.12.10l. Z tohoto důvodu šla starostkaza p.Zdeňkem Kroupou, aby
přeloŽil schůzku s JUDr. Havlíčkovou aŽ na středu 15.12.10, kdyby se někdo přihlásil k záměru.
Do 15'12.10 se nikdo k záměru nepřihlásil ani nepodalŽádnou námitku. Kupnísmlouva na prodej
parcel 1211 a 1212byla sepsána u JUDr. Havlíčkové dne 15.12.10

Pan Zdeněk Kroupa uhradilobci Uhřice cenu za pozemky ve výši 80224,- kč dne 2.12.10 na účet
Čs taggtzo349/o8oo. Tato platba mu byla ale vrácena na jeho Účet dne 8.12.10 z důvodu, Že
neskončila 15 denní lhůta vyvěšení záměru. Dne 16.12.2010 uhradil pan Zdeněk Kroupa cenu
pozemku po podpisu kupní smlouvy.

Příloha _ výpis z Účtu, záměr prodeje pozemku

Sepsala í. února 2011 Bartošíková Miroslava,starostka obce
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