U s n e s e n í č. 15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 25.10.2012 v suterénu Obecního úřadu.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program a ověřovatelé zápisu ing. Martin Kočica a Bc. Marek Mahdal.
2. Rozpočtové opatření 4/2012
1/ Navýšení příjmů
Příjem
231 40 6310 2141
8 000,- /úroky/
231 40 3724 2111
8 000,- /zneškod. nebezp. odpadu/
231 40 1031 2111
140 000,- /příjmy z těžby/
-----------------------------------------------------------------------------------------------156 000,2/ Výdaje
Výdej

231 40 3319 5175
20 000,- /pohoštění družba/
231 40 3639 5139
35 000,- /příprava k pálení, obklady/
231 40 5212 5901
1 000,- /realizace krizových opatř./
231 40 2321 5166
40 000,- /mandátní smlouva, úvěr/
231 40 3745 5139
50 000,- /odpadkové koše/
231 40 3319 5139
10 000,- /kalendáře/
------------------------------------------------------------------------------------------------156 000,3/ Dotace z ÚP
Př.
231 40 4116
231 40 4116
Výd.
231 40 3745 5011
231 40 3745 5011

89 000,17 000,89 000,17 000,-

/UZ33513234/
/UZ33113234/
/UZ33513234/
/UZ33113234/

4/ Přeúčtování mezd zastupitelů, změna paragrafu
231 40 6171 5011
-938 000,231 40 6171 5031
-295 000,231 40 6171 5032
-126 000,231 40 6112 5023
+938 000,231 40 6112 5031
+295 000,231 40 6112 5032
+126 000,-

2. smlouvu 1030009324/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Bánov a E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc. č. 2045/117, 2045/118,
2045/299, 2045/176, 2045/246 v k.ú. Bánov. Budoucí povinný touto smlouvou oprávněnému
formou věcného břemene umožní zřídit právo umožňujíící využití zatížené nemovitosti pro
účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění odpínaný
kabel nn, kabelová skříň SS200/PK do – na části zatížené nemovistosti v souladu s ust. § 25
energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč
bez DPH.
3. smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo:
D/1806/2012/KH mezi Zlínským krajem a Obcí Bánov ve výši 11 000,- Kč.
4. dodatek č. 3 ke smlouvě o spoluprácí při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy
obce mezi Zlínským krajem a Obcí Bánov. Příspěvek pro období 12 měsíců bude roven počtu
obyvatel obce k rozhodnému dni x 3,70 Kč.
5. smlouvu 1030009539/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Bánov a E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc.č 5548 a 5582 v k.ú.
Bánov. Budoucí povinný touto smlouvou oprávněnému formou věcného břemene umožní
zřídit právo umožňujíící využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy – spočívající v umístění odpínaný kabelostožár, venkovní vedení VN a
kabel VN do – na části zatížené nemovistosti v souladu s ust. § 25 energetického zákona.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,- Kč bez DPH.
6. prodej části pozemku parc. č 6037 ve vlastnictví obce Bánov na základě geometrického
oddělovacího plánu pro firmu KOZAP, cena za 1 m2 je 80,-Kč.
7. smlouvu o dílo č. 7342-12 na zhotovení díla Kanalizace a ČOV Bánov – stoka SCH mezi
Obcí Bánov a VHS slus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. na částku 740 025,- Kč bez DPH.
8. prodej části pozemku p.č. 2045/64 ve vlastnictví obce Bánov o výměře 63 m2 pro Martina
Dolinu, Bánov č. 613 a Naďu Kočicovou, Bánov č.389. Cena za 1 m2 je 250,-Kč.

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. žádost o zohlednění a přehodnocení ceny na prodej pozemku parc.č. 909/8
Lenky Janečkové a Lubomíra Ondry, Bánov č. 593 o odpočet nákladů na
vyřízení podkladů o odkoupení pozemků.
2. Umístění reklamy pro benzinovou stanici pro firmu Marele s.r.o. na základě novely
zákona o pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1.9.2012.

......................................................
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Mgr. Zbyněk Král
starosta obce

Ing. Marie Fremlová
místostarosta obce

