Zápis
ze schůze OZ Žeretice ze dne 11.3.2006
přítomni: Křídlo, Mazura, Odvárko, Černý, Voláček, Šimerková, Laloušek,Černý
omluveni: Fanta
Kontrola zápisu: Mazura, Odvárko
Program : 1) Úvod
2) Žádost o směnu pozemku p. V. Janoušek
3) Žádost o směnu pozemků Agro a.s. Slatiny
4) Žádost o zatrubnění příkopu před č.p. 99 p. M. Svobodová
5) Dražební vyhláška
6) Vakcinace lišek
7) Info o virovém onemocnění drůbeže
8)Info inspekce životního prostření – černé skládky
2)Pan Janoušek podal žádost o směnu pozemku. Nabídka činí parcelu č. 1344/4 v k.ú. Žeretice o
výměře 534m2 a parcelu č. 1381/89 (část náhona) o výměře 85 m2 , žádá o ekvivalentní část
pozemku č. 1438 o výměře 619 m2. OZ s touto směnou nesouhlasí 7 hlasy a navrhuje panu
Janouškovi odkoupení jeho pozemku s tím že náklady na administrativu zaplatí p. Janoušek.
3)Agro a.s. Slatiny podalo žádost o směnu pozemku. Nabídka činí pozemek v k.ú. Žeretice p.č.
182/4 o výměře 1052 m2 za parcely 267/46 (194 m2), 267/51 (160m2), 337/22 (613 m2), 846/84
(101 m2). OZ s touto směnou souhlasí 7 hlasy s tím, že veškerou dokumentaci a náklady zajistí
AGRO a.s. Slatiny.
4)Paní M. Svobodová (Žeretice 99) podala žádost o zatrubnění části příkopu sousedící s jejím
pozemkem. Žádost je pouze o potrubí, samotnou práci si provede sama.
5)Starosta informoval o dražební vyhlášce na prodej nemovitosti č.p. 52 a 114. Majitel p. Tibor
Žitný.
6)Starosta informoval o místní vakcinaci lišek.
7)Starosta informoval o nebezpečí virové nákazy ptačí chřipkou. Připomněl případné omezení při
objevení této nemoci na území České republiky.
8)Po objevení několika černých skládek odpadu v ČR starosta vyzval občany ke zvýšené pozornosti
k vyskytování černých skládek v katastru obce Žeretice.V případě objevení nějaké skládky
informovat o toto stavu někoho z členů obecního zastupitelstva.
Usnesení: OZ neschvaluje - 7 hlasy výměnu pozemku s p Janouškem
OZ schvaluje
- 7 hlasy výměnu pozemku s AGRO a.s.
- 7 hlasy nákup trubek k zatrubnění části příkopu

Kontrola zápisu

zapsal: Laloušek

Starosta

