VÝPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DŘÍTEŇ KONANÉHO
DNE 28.03.2022
Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na Obecním úřadě ve Dřítni
Zapisovatelka: Bc. Eva Zimová
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Jan Kareš, Bc. Lenka Švejdová, Ing. Petr Polák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Rušínová, Mgr. Juraj Papan
ZO projednalo a schválilo všemi přítomnými hlasy doplnění programu
ZO bere na vědomí usnesení přijaté na 17. zasedání ZO s připomínkami:
František Hošek - originální zápisy nekorespondují s usnesením - odpověď
starosty, František Hošek podá písemně, bude se řešit na příštích ZO
1. ZO projednalo prodej bytové jednotky Dříteň č. p. 126, byt č. 1 pro p.
J.T. za cenu zjištěnou 1.025.570,-Kč + administrativní náklady, k bytu
náleží 1/9 podílu na společných prostorech a 1/9 pozemku p. č. 121/2 k. ú.
Dříteň, dle znaleckého posudku č. 538/2022. Schváleno 9 hlasy pro, 3
hlasy proti Radka Mikešová, František Hošek, Petr Žák.
2. ZO projednalo prodej bytové jednotky Dříteň č. p. 115, byt č. 5 pro pí.
P.H. za cenu zjištěnou 803.890,-Kč + administrativní náklady, k bytu
náleží 1/9 podílu na společných prostorech a 1/9 pozemku p. č. 123/3 k. ú.
Dříteň. Dle znaleckého posudku č. 536/2022. Schváleno 9 hlasy pro, 3
hlasy proti Radka Mikešová, František Hošek, Petr Žák.
3. ZO projednalo záměr prodeje pozemku p. č. 1072/16 v k. ú. Záblatí.
Schváleno všemi přítomnými hlasy.
4. ZO projednalo žádost o zahájení jednání ke změně katastrálního území
nemovitosti mezi obcí Dříteň a obcí Dívčice. ZO souhlasí s jednáním o
změně katastrálního území. 11 hlasy pro, 1 hlas se zdržel Libor
Waldhauser.
5. ZO projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě a výpůjčce ze dne
04.01.2021 mezi obcí Dříteň a ZŠ a MŠ Dříteň. Schváleno všemi hlasy.

6. ZO projednalo pravidla prodeje volných bytů v bytových domech Dříteň
č. p. 126 a Dříteň č. p. 115. Pevná pravidla a termíny budou stanoveny na
mimořádném ZO. Schváleno všemi přítomnými hlasy.
7. ZO projednalo nabídku ke koupi (část pozemku p. č. 168/3 k. ú. Dříteň)
od státu. Schváleno všemi přítomnými hlasy.
8. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy. Schváleno 11
hlasy pro, 1 hlas se zdržel František Hošek.
9. a ) ZO projednalo ponížení ceny bytu Dříteň č. p. 126 , byt č. 4 z důvodu
vlastních nákladů při rekonstrukci. Schváleno všemi hlasy.
b ) ZO projednalo prodej bytu Dříteň č. p. 126, byt č. 4 pro manželé S. za
cenu zjištěnou, sníženou o 80.000,-Kč (uznané vlastní náklady
rekonstrukce) v celkové výši 819.800,-Kč + administrativní náklady, k
bytu náleží 1/9 podílu na společných prostorech a 1/9 podílu na pozemku
p. č. 121/2 k.ú. Dříteň, dle znaleckého posudku č. 519/2021. Schváleno 9
hlasy pro, 3 hlasy proti Radka Mikešová, František Hošek, Petr Žák.
Interpelace:
Libor Waldhauser - upozornění na nefukční rozhlasy v obcích
František Hošek - nefunkční dopravní značky, dotaz na parcely ,,Na
Panských polích, upozornění na prasklinu v zateplení ZŠ Dříteň,
poděkování za příspěvek pro „Mladé hasiče“
Mgr. Juraj Papan - dotaz na chodník na Novou Ves
Karel Tůma - upozornění na nefunkční hodiny na zámku

18:25 - odchod s omluvou Petr Žák
18:30 – odchod s omluvou František Hošek

