Usnesení zastupitelstva
č. 2/2020
Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 5.2.2020
Přítomní členové zastupitelstva: Pavel Švadlenka, Dagmar Straková, Jiří Rulík, Hana
Kaplanová, Marie J. Procházková, Pavel Jelínek, Vojtěch Straka
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18.10 hodin starostkou obce Honbice Hanou
Kaplanovou. Zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění.
1. Zastupitelstvo obce Honbice jmenuje zapisovatelem paní Dagmar Strakovou,
ověřovateli zápisu určuje: pana Pavla Jelínka a pana Jiřího Rulíka.
2. Starostka obce podala vznesla návrh na zařazení bodu programu: Souhlas s osázením
obecních pozemků v rámci projektu od z.ú. Sázíme stromy. Navržený program:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu, případně jeho změn
4. Informace o postupu – vodovod
5. Souhlas s osázením obecních pozemků v rámci projektu od z.ú. Sázíme
stromy
6. Projednání žádostí obyvatel o pronájmech a odprodeji pozemků
7. Informace z OÚ
8. Diskuze, připomínky
9. Závěr zasedání
Změna programu byla schválena.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Starostka informovala o převzetí náležité dokumentace pro projekt Zásobování
vodou Honbice“, a taktéž informovala, že je nutné odsouhlasit projektovou
dokumentaci a informovala, jakým způsobem budou moci občané do dokumentace
nahlédnout.
4. Starostka informovala o oslovení společností Sázíme stromy z.ú., který se zabývá
spoluprací s obcemi, firmami a dobrovolníky a sází stromy na místech, která
poskytují právě obce. ZO již dříve odsouhlasilo možnosti osázení a navrácení
ovocných stromů zpět do „Hnídkova sadu“ a toto je jednou z možností jak docílit
záměru.
ZO schvaluje záměr osázení pozemků č. 185/3, 9/2, 161/5 v kÚ Libanice
společností
Sázíme stromy z.ú.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Starostka informovala o žádostech o pronájmu a odprodeji obecních pozemků.

1. žádost p. Oto Štumpf – odkup části pozemku č. 204/3 společně s panem
Havelkou, panem Peškem, Bohužel p. Havelka a p. Pešek zatím nepožádali o
možnost odkoupení pozemku.
Pozemek musí být rozdělen geometrickým plánem a následně bude zahájeno řízení
na odprodej pozemku. Zatím bude s odprodejem posečkáno
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se usneslo, že vyčká na dodání žádostí p. Peška a p. Havelky.
2. žádost fy. Novy s.r.o. O možnosti odkupu části pozemku č. 328/1.
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo neschválilo odkup dotčeného pozemku.
3. žádost manželů Drajerových o možnosti pronájmu pozemků č. 207/2 a 256. Jak
informoval p. Rulík pozemek 207/2 nesmí být zatížen nemožností realizace
vodovodu – lze zajistit smluvně. Starostka informovala o nemožnosti pronajmout
pozemek p.č. 256 v KÚ Libanice. Manželům Drajerovým může být nabídnuta část
pozemku č. 138/19.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO odsouhlasilo záměr pronájmu pozemku p..č. 207/20 a případně náhradního
pozemku 138/19 v KÚ Libanice manželům Drajerovým za cenu obvyklou a za
podmínek, že nebude nerušena výstavba vodovodu v obci Libanice.
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