OBEC HONBICE
Usnesení zastupitelstva č. 1/2021
Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 19.3.2021
Přítomní členové zastupitelstva: Vojtěch Straka, Dagmar Straková, Hana Kaplanová, Marie J. Procházková, Pavel
Jelínek, Jiří Rulík Omluveni: Pavel Švadlenka,
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou obce Honbice Hanou Kaplanovou pomocí online
prostředí ZOOM z důvodů epidemiologických opatření. Zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Pro: 6

1. Zastupitelstvo obce Honbice jmenovalo zapisovatelem paní Dagmar Strakovou, ověřovateli zápisu
určuje: Pavla Jelínka, Jiřího Rulíka
Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo schválilo navržený program Zasedání zastupitelstva
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu, případně jeho změn
4. Informace z obecního úřadu
5. Schválení střednědobého výhledu obce Honbice na roky 2022 – 2023
6. Delegování zástupce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s
7. Schválení prodeje pozemků PROP1/2021, PROP2/2021, PROP3/2021,PROP4/2021
8. Diskuze, připomínky
9. Závěr zasedání
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Starostka a místostratostka podaly informace z obecního úřadu, týkající se akce zásobování vodou
obce Honbice a Libanice. V nejblížší době musí proběhnout územní souhlas, tak aby bylo možné
podat žádost o dotaci, která již byla vypsána. Starostka informovala o výsadbě v Hnídkově sadě na
kopci v Honbicích a poděkovala všem, kdo se podíleli na této akci.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí .
4. Schválení střednědobého výhledu pro roky 2022 – 2023
Starostka seznámila přítomné zastupitele se střednědobým výhledem obce pro roky 2002 – 2023, kde
je zohledněno na příjmové straně snížení příjmů a dále je počítáno s akcí zásobování vodu, kde bude
muset obec požádat o úvěr pro období než bude k dispozici dotace.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled pro roky 2022 -2023
5. Delegování zástupce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s
Zastupitelstvo obce Honbice deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s. IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je akcionářem, paní Marii Josefínu
Procházkovou, nar. …………… , bytem Honbice2.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na valné hromadě uvedené společnosti konané
dne 9.6.2021, případně na náhradní valné hromadě.
Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k zastupování na výše uvedené valné hromadě, případně náhradní
valné hromadě.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. paní Marii Josefínu
Procházkovou.
6. Zastupitelstvo obce projednalo projede pozemků řádně vyvěšené v řádném termínu na úřední desce
pod čísly:
PROP1/2021 – parcelní číslo 204/7 v KÚ Libanice
PROP2/2021 – parcelní číslo 204/3 v KÚ Libanice
PROP3/2021 – parcelní číslo 204/8 v KÚ Libanice
PROP4/2021 – parcelní číslo 26/2 v KÚ Libanice
Jedná se o pozemky, které jsou historicky oplocené a majitelé pozemků požádali o možnost odkupu
těchto zaplocených částí pozemků.

Stanovená cena je 80 Kč/m2 + vedlejší náklady (geodetické služby, právnické služby)
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje záměry obce prodat, směnit darovat pronajmout či vypůjčit pozemek v jejím vlastnictví číslo
jednací PROP1/2021, PROP2/2021, PROP3/2021,PROP4/2021 za uvedenou cenu 80 Kč/m2 + vedlejší výdaje bez
výhrad.

7. Diskuze
8. Závěr zasedání v 19,10 hod.
Hana Kaplanová, Dis
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Hana Kaplanová
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Marie Josefína Procházková
místostarostka

