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Zastupitelstvo obce projednalo předtožené cenové nabídky na svoz tříděného
odpadu plastů pro rok 2015, vybralo pro tuto s|užbu firmu Biopas Kroměříž
s.r.o a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy - PříIoha é,.11.

13/ Starostka obce seznámita přítomné a zastupitele s příjatým usnesením
z veřejného zasedánídne 24.9'2014, kde bylo usneseno, Že tato záleŽitost bude
řešena novým zastupitetstvem. Jedná se o Žádost pana Jiřího Horáka, Počenice 135,
aby mu obec bezúplatně předala hrobku, nacházející se na p'č.222,jak stojí a leŽí
do jeho vlastnictví. Jeho předci tuto hrobku darovali obci v roce 1941.

Záměr na bezÚplatný převod byl zveřejněný na úřední desce od 7 '7 ' do 24.7.2014 a
schválený zastupitelstvem obce 24.8.2o14'

12'9'2014 obdrŽela obec Žádost p. Josefa Jarky-majitele uhřického zámku o
odprodej movitých věcí z hrobky za cenu 3oooo,-kč - příloha č'12 adne 19.9' byla
doručena druhá Žádost od p.J.Jarky na odprodej moviých věcí včetně hrobky za'
cenu 50000,-kč - příloha č'13.

Návrhy hlasování starostky obce:

Zastupitelstvo obce projednalo záleŽitost bezúplatného převodu hrobky a schválilo
bezúplatný převod hrobky včetně pozemku p'č'222, jakleŽía stojí panu Horákovi
Jiřímu, Počenice 135 na základě připravené darovací smlouvy, kteÉ je nedílnou
součástítohoto usnesení_ příloha č.14, kde jsou stanoveny podmínky daru.
Důvody' proč obec upřednostnila horší ekonomickou variantu před n"bíokou
finančních prostředků pana Josefa Jarky ve výši soooo,-kč, je zachování dobých
mravů a za tímto účelem byl schválen i záměr. Pokud by obec se rozhodta pro prodej
tohoto majetku, bylo by toto v jiné cenové relaci neŽ byla nabídka p. Josefa Jarky.
obec v Žádném případě nepřipustí oddělování movitých věcí od nemovité části
hrobky' Tento majetek je spolu úzce spjat po několik desítek let a patří k místnímu
hřbitovu, kteý slouŽí občanům obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavření
smlouvy dle přílohy č.14.

o slovo se přihlásila zastupitelka paní Marie Maliňáková:
Sdělila, Že to co chtěla říci je obsaŽeno ve smlouv ě' Z morálního hlediska hrobka
náleží nejvíce potomkům - rodině Horákových. Kdysi hrobka i s pozemkem hřbitova
patřila hraběnce lrmě Marii Jenison-Walworth, která toto před tety darovala obcí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO jednohlasně.
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Zastupitelstvo obce projednalo zá|ežitost bezúplatného převodu hrobky aschválilo bezúplatný převod hrobky věetně pozemku p.ě,.222, lakležÍa stojí,panu Horákovi Jiřímu, Počenice í35 na základě připravené darovací smlouvý,


