Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 41/3/2019
ze dne 26. 9. 2019

k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 455, k.ú. Zdiby z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,

I.

Schvaluje

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 455, k.ú. Zdiby o výměře 4.257 m2; druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (dále jen „Pozemek“)
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do
vlastnictví obce Zdiby.

II. Rozhoduje
o neveřejnosti příloh tohoto usnesení do doby vyřízení žádosti podané obcí Zdiby ze
strany státního pozemkového úřadu dle bodů I. a III. tohoto usnesení;

III. Ukládá
starostce obce:
1) podat žádost o bezúplatný převod Pozemku, podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a), b) zák.
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specifikovaného v odst. I
tohoto usnesení, včetně realizace dalších souvisejících právních úkonů
směřujících k bezúplatnému nabytí pozemku dle odst. I tohoto usnesení do
vlastnictví obce Zdiby;
2) podepsat smlouvu o převodu Pozemku specifikovaného v odst. I tohoto
usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Projednáno:
Přílohy:

starostka
starostka
Rada Obce Zdiby na jednání dne 26.9.2019 usn. č. 82/15/2019 –
doporučeno zastupitelstvu obce ke schválení
 žádost o bezúplatný převod Pozemku, podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a), b)
zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 čestné prohlášení;
 výřez z katastrální mapy k předmětnému Pozemku;
 výňatek z pasportu komunikací
 rozhodnutí o určení některých místních a účelových komunikací na
území obce ze dne 16. 2. 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 41/3/2019

