USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DÍLY ZE DNE 18. 06. 2018
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
1. Program veřejného jednání doplněný o dodatečně zařazený bod jednání l).
2.
3.
4.
5.
6.

Ověřovatele zápisu p. Rýdla Miroslava a pí. Marii Mikulenkovou.
Zapisovatelku pí. Květuši Konopíkovou.
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Díly za rok 2017“.
„Závěrečný účet ÚSC Díly za rok 2017“ bez výhrad.
Vyhlášení „Záměru č. 2/2018“ na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na devět
jednotlivých stavebních parcel podle schválené územní studie „Obytná zóna Z3 – Díly“.
7. Směnu pozemků KN p.č. 1943/1, o výměře 1.526 m² vedený jako orná půda a KN p.č. 2216/10,
o výměře 528 m² vedený jako ostatní plocha, oba zapsány v k.ú. Díly na č. LV 1, ve vlastnictví
Obce Díly, Díly čp.75 za pozemek KN p.č. 1559/2, vedeného v k.ú. Díly na č. LV 397 jako
trvalý travní porost o výměře 2.269 m².
8. Podání žádosti o dotaci z programu PK na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní
místa na opravu pomníku věnovaným obětem 1. světové válce.
9. Proplacení faktury od fi. CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v celkové výši
61.710 Kč včetně DPH za zpracování projektové dokumentace na akci „Díly – statek vodovod
a kanalizace“.
10. Dodatečně „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ obci Postřekovu ve výši 163.350 Kč
na neinvestiční výdaje spojené s opravou povrchu silnice Díly – Klenčí p/Č.
11. Znění „Darovací smlouvy“ na pozemkovou parcelu p.č. 1852/5 v k.ú. Díly o výměře 178 m²
vedenou jako trvalý travní porost.
12. Uzavření „Kupní smlouvy“ na koupi pozemkových parcel p.č. 1855/1 o výměře 464 m²
vedenou jako travní plocha, p.č. 1861/4 o výměře 53 m² vedenou jako orná půda a p.č. 1861/9
o výměře 55 m² vedenou jako zahrada vše v k.ú. Díly za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m²,
kdy celková částka bude činit 57.200 Kč.
13. Znění „Darovací smlouvy“ na pozemkovou parcelu p.č. 1852/4 o výměře 157 m² vedenou jako
trvalý travní porost v k.ú. Díly.
14. Dodatečně uzavření „Kupní smlouvy“ na pozemky p.č. 1600 o výměře 175 m² vedený jako
ovocný sad, p.č. 1601 o výměře 1.150 m² vedený jako ovocný sad a p.č. 1629/45 o výměře
2.236 m² vedený jako ovocný sad vše v k.ú. Díly v celkové výši 890.250 Kč.
15. Aktualizaci a doplnění strategie rozvoje Obce Díly na období 2018 – 2020.
16. Rozpočtové opatření č. 3/2018.
17. Zpracovatele zadání na „Změnu č. 1 – Územní plán Díly“ Ing. arch. V. Masopusta MSP,
projektová kancelář, Horšovský Týn s cenovou nabídkou ve výši 108.900 Kč včetně DPH.
18. Výši nákladů Obce Díly za provozování ČOV Postřekov ve výši 273.827 Kč bez DPH.
19. Uložení palivového dřeva na místní komunikaci před domem čp. 131 pouze do 1. 7. 2018.
20. Finanční příspěvek ve výši 2.500 Kč pro SDH Díly na pořádání dětského dnu.
21. Neposkytnout finanční příspěvky Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiž.dětí v ČR, Prostějov;
Lince bezpečí, Praha a Kočičímu útulku Na Vysočině, Polná.
22. Sedmičlenné zastupitelstvo Obce Díly pro volební období 2018 – 2022.

Bere na vědomí:

1. Kontrolu plnění usnesení z 23. 04. 2018.
2. Žádost účetní obce o ukončení pracovního poměru ke dni 31. 8. 2018 a změnou úřední doby
kanceláře obce Díly od 01. 07. 2018.

Pověřuje starostu obce Vlastimila Anderleho:

1. Vypracováním smlouvy o budoucí smlouvě kupní na parcely v OZ Z3
2. Podpisem směnné smlouvy s žadatelem na směnu pozemků KN p.č. 1943/1, o celkové výměře
1.526 m² vedený jako orná půda a KN p.č. 2216/10, o celkové výměře 528 m² vedený jako
ostatní plocha, oba zapsány v k.ú. Díly na č. LV 1, ve vlastnictví Obce Díly, Díly čp.75 za
pozemek KN p.č. 1559/2, vedeného v k.ú. Díly na č. LV 397 jako trvalý travní porost o výměře
2.269 m².
3. Podáním žádosti ve spolupráci s 1. místostarostou M. Rýdlem o dotaci z PK na podporu péče o
pomníky, válečné hroby a pietní místa na opravu pomníku věnovaným obětem 1. světové válce.
4. Dodatečně podpisem „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ Obci Postřekovu ve výši
163.350 Kč na neinvestiční výdaje spojené s opravou povrchu silnice Díly – Klenčí p/Č.
5. Podpisem „Darovací smlouvy“ na pozemkovou parcelu p.č. 1852/5 v k.ú. Díly o výměře 178 m²
vedenou jako trvalý travní porost.
6. Podpisem „Kupní smlouvy“ na koupi pozemkových parcel p.č. 1855/1 o výměře 464 m²
vedenou jako travní plocha, p.č. 1861/4 o výměře 53 m² vedenou jako orná půda a p.č. 1861/9
o výměře 55 m² vedenou jako zahrada vše v k.ú. Díly za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m²,
kdy celková částka bude činit 57.200 Kč.
7. Podpisem „Darovací smlouvy“ na pozemkovou parcelu p.č. 1852/4 o výměře 157 m² vedenou
jako trvalý travní porost v k.ú. Díly.
8. Dodatečně podpisem „Kupní smlouvy“ v celkové výši 890.250 Kč za pozemky p.č. 1600 o
výměře 175 m² vedený jako ovocný sad, p.č. 1601 o výměře 1.150 m² vedený jako ovocný sad
a p.č. 1629/45 o výměře 2.236 m² vedený jako ovocný sad vše v k.ú. Díly.
9. Podpisem smlouvy o dílo s arch. Ing. Masopustem na vypracování změny č. 1 ÚP Díly.

Pověřuje 1. místostarostu obce Miroslava Rýdla:
1. Podáním žádosti ve spolupráci se starostou obce Vl. Anderlem o dotaci z PK na podporu péče o
pomníky, válečné hroby a pietní místa na opravu pomníku věnovaným obětem 1. světové válce.
2. Vypracováním odpovědi žadateli o možnosti uložení palivového dřeva na místní komunikaci
pouze do 1. 7. 2018.

Vyhotoveno dne 27. 6. 2018

Zapsala:

Květuše Konopíková

….......……………………….…...............

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Rýdl

…......…….………….……………..........

Marie Mikulenková

…......…………….………..............…….

Vlastimil Anderle

…...….......................................................

Starosta obce:

