Výpis usnesení č. 26/2013 ze zastupitelstva
městyse Deblín konaného dne 20. 11. 2013
Výpis usnesení č. 26/2013 ze zastupitelstva městyse Deblín konaného dne 20. 11. 2013 v
18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Deblín, čp. 43






















Ad 1/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje zapisovatelku 26. zasedání ZMD Marii
Vítovou
Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje pana Jana Bělušu za ověřovatele zápisu o
průběhu 26.zasedání ZMD
Hlasování pro 7 proti 0 zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Bedřicha Svobodu za ověřovatele zápisu o
průběhu 26. zasedání ZMD
Hlasování pro 7 proti 0 zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje předložený program 26. zasedání ZMD
s doplněním programu v bodu různé : a/ Rozklad ceny vyplývající z kupní smlouvy ze
dne 29.10.2013
Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 0 doplnění programu schváleno b/ Schválení
smlouvy č. 1030013584/001 Městys Deblín – E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 0 doplnění programu schváleno
Hlasování pro celý program ZMD : pro 8 proti 0 zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 3/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje revokaci usnesení č. 20/2013 ze dne
28.1.2013 bod 22/
Hlasování : pro 4 - proti 4 – zdržel se 0 usnesení nepřijato
Ad 4 / Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č. 12125533 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí v předloženém znění
Hlasování : pro 8- proti 0- zdržel se usnesení přijato
Ad 5/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Dodatek k Mandátní smlouvě na
organizaci výběrového řízení v předloženém znění
Hlasování : pro 8- proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 6/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu o dílo číslo 13046
v předloženém znění
Hlasování : pro 7 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 7 Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013
v předloženém znění
Hlasování : pro 7 – proti 1/Lunda/- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 8/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje prodej části pozemku parc.č. 28/1
ostatní plocha o výměře cca 45 m2 /plocha bude přesně zaměřena a vyhotoven GP/
vedeném na LV č. 1 ve vlastnictví Městyse Deblín pro obec a k.ú. Deblín paní
Ludmile Juračkové, bytem Braníškov za cenu, která vyplyne ze znaleckého posudku a
úhradou veškerých nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy o převodu
nemovitostí
Hlasování : pro 7– proti 0- zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje prodej části pozemku parc.č. 670/1 ostatní
plocha o výměře cca 20 m2 /plocha bude přesně zaměřena a vyhotoven GP/ vedeném
na LV č. 1 ve vlastnictví Městyse Deblín pro obec a k.ú. Deblín Anně a Milanu











Felklovým, bytem Deblín za cenu, která vyplyne ze znaleckého posudku a úhradou
veškerých nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy o převodu nemovitostí
Hlasování : pro 8– proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje nájemní smlouvu č. 66475 s firmou
DIMATEX CS, spol. s r.o. Stráž nad Nisou v předloženém znění
Hlasování : pro 8– proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 9/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje provedení pozemkových úprav v k.ú.
Deblín
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 10/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje vyhlášení záměru pronájmu par.č.
1273 v k.ú. Deblín. Před podpisem nájemní smlouvy bude známé stanovisko odboru
ŽP MěÚ Tišnov
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 11/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozklad ceny 3 000 000,- Kč z kupní
smlouvy ze dne 29.10.2013 mezi městysem Deblín a Senior Sen s.r.o. Deblín
následovně : pozemek par.č. 1372/1 o výměře 1 279 m2 cena Kč 383 700,-, pozemek
par.č. 1372/2 o výměře 18 m2 - cena Kč 5 400,-, budova čp. 300 – 2 500 000,- Kč ,
garáž bez čp. – 110 900,- Kč
Hlasování : pro 7 – proti 1/Lunda/ – zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č. 1030013584/001 v předloženém
znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato

V Deblíně 22.11. 2013 Jiří Vitanovský starosta městyse Deblín

