
Usnesení OZ Velký Luh 

č. 26/2017 

  ze dne 6.4.2017 

 

Zastupitelstvo obce Velký Luh  

 Ad1) schvaluje navrhovatele zápisu M.Voříškovou a M.Krausovou a 

ověřovateli zápisu V.Krause a J.Gembického. 

 Ad2) Kontrola usnesení č.25 ze dne 16.2.2017 

 Ad3) schvaluje  program jednání a doplnění o bod programu – Návrh Smlouvy 

o dílo na zpracování  žádosti o dotaci na „Společnou stezku pro pěší a cyklisty 

U4a“, pro:6, proti: 0   

 Ad4) schvaluje  žádost pana Václava Krause na pronájem p.č.178/9 o výměře 

80m2,  a návrh nové nájemní smlouvy.  Původní nájemní smlouva zanikla 

úmrtím  E. Krause, pověřuje starostku  podpisem nájemní smlouvy na roční 

nájem ve výši 160 Kč, na dobu neurčitou. Pro: 6, proti: 0 

Ad5) schvaluje  žádost hudební kapely Exactor na pronájem místního obchodu 

za účelem zřízení zkušebny hard  and heavy  kapely s nabídnutým nájemným 

1.000 Kč/měsíc + elektřina. Nájem bude do doby, dokud se nenajde jiný 

nájemce na využití těchto prostor a pověřuje starostku a místostarostku 

přípravou nájemní smlouvy, která bude projednána na dalším zastupitelstvu. 

Pro: 6, proti: 0  

 

Ad6) bere na vědomí informace o nově vypracovaném GP č. 235-10/2017  a 

nově vzniklém parcelním čísle  415 o výměře 12m2 v k.ú.Velký Luh, vzniklého 

oddělením z p. č. 33/1. Usnesením č.23/2016 bod 5) ze dne 1.12.2016 

zastupitelé obce odsouhlasili  darovací smlouvu od pí Neústupné na část p.č. 

33/1 o výměře 12 m2. Dle nového GP je nově zakreslena jako p.č. 415 

v k.ú.Velký Luh. K této změně došlo na základě požadavku KÚ pro KK, 

pracoviště Cheb  pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy  a podaním na 

KÚ v Chebu. Pro:6, proti:   

Ad7) schvaluje  na základě provedené inventury ze dne 31.12.2016  vyřazení 

tohoto majetku obce:  

Ohřívač elektrický                          inv.č. 2800105  za cenu 590.-Kč 

Počítač                                            inv.číslo 280006 za cenu 34389.-Kč 



Telefon GE 9897 se záznamníkem  inv.číslo 280041 za cenu 2715.-Kč 

Závěsný dvojkoš                             inv.č.2800428 za cenu 2280.-Kč 

Tiskárna Xerox WC3045V_ni        inv.č.2800452 za cenu 5176,17 Kč 

Pro:6, proti:0  

 

Ad8) ) schvaluje   návrh smlouvy na zpracování žádosti za účelem získání 

dotace z Integrovaného regionální operačního programu MAS 21 – Bezpečná 

doprava – I., vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované 

projekty CLLD.  Smlouva obsahuje zpracování žádosti o dotaci vč. příloh, 

zpracování studie proveditelnosti a karty mobility vč. elektronického podání, vše 

za částku 48.000 Kč + DPH. Dotace by byla využita na realizaci „Společné 

stezky pro pěší a cyklisty U4a“ – část přes obec, na kterou má obec zpracovanou 

PD a stavební povolení. Pověřuje  starostku  jejím podpisem a odesláním. 

Pro:6, proti: 0 

 

 

     Navrhovatelé: M. Voříšková, M. Krausová 

      Ověřovatelé:  V. Kraus, J. Gembický 

     Starostka: J. Vrábelová   

     Místostarostka: M. Krausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


