Výsledky projednání z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bačalky
konaného dne 1. února 2021
Zastupitelstvo obce Bačalky bere na vědomí
1. Zprávu starostky o plnění úkolů schválených na minulých zasedáních.
2. Zprávu starostky o pokračování prací na přivaděči pitné vody z Dětenic.
3. Rozpočtová opatření č. 10/2020 a 11/2020.

Zastupitelstvo obce Bačalky schvaluje
Návrhovou komisi ve složení Zuzana Šátková a Daniel Tarant.
Ověřovatele zápisu Šárku Hoškovou a Libuši Rampasovou.
Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Bezúplatný převod pozemku mezi Královéhradeckým krajem a obcí Bačalky takto: Obec
Bačalky (dárce) převede z LV 10001 pro k. ú. Lično u Milkovic do vlastnictví
Královéhradeckého kraje (obdarovaný) dle geometrického plánu č. 136-141/2020 ze dne
8. 7. 2020 v k. ú. Lično u Milkovic a obci Bačalky p. p. č. 741/14 o výměře 90 m2, ostatní
plocha – silnice, která vznikla oddělením z p. p. č. 663/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace).
5. Bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí Bačalky takto:
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 88 do vlastnictví obce Bačalky (obdarovaný)
dle geometrického plánu č. 136-141/2020 ze dne 8. 7. 2020 v k. ú. Lično u Milkovic a obci
Bačalky:
• p. p. č. 741/10 o výměře 66 m2, ostatní plocha – jiná plocha, vzniklá z p. p. č. 741/1
(ostatní plocha-silnice)
• p. p. č. 741/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha – jiná plocha, vzniklá z p. p. č. 741/4
(ostatní plocha – silnice).
• Omezující podmínky: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let
ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto
dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat
jej výhradně jako pozemky pod veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.“
6. Uzavření nájemní smlouvy s manželi Ladislavou a Petrem Zemanovými na pronájem části
pozemku č. 663/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Lično u Milkovic dle předloženého návrhu.
7. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Bačalky (původcem)
a Severočeskými komunálními službami, s. r. o. (dodavatelem), a to co do obsahu, udělení
plné moci, formy a postupu a uplatňování slev.
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Zastupitelstvo obce Bačalky ukládá
Starostce a místostarostce:
1. Pokračovat v pracích na realizaci přivaděče pitné vody z Dětenic.
2. Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu se Správou silnic KHK a obcí Bačalky.
3. Uzavřít nájemní smlouvu s manželi Ladislavou a Petrem Zemanovými.
4. Uzavřít dohodu se Severočeskými komunálními službami, s. r. o.
5. Připravit k projednání a podpisu směnnou smlouvu s panem Vojtěchem Slavíkem.
Panu Vaňkovi:
1. Zjistit, zda stará stříkačka v hasičárně je funkční.
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8. 2. 2021
Ověřovatelé:
Šárka Hošková

.............................................dne ...........................................

Libuše Rampasová

.............................................dne ...........................................

Starostka

Zapisovatelka:
Lucie Hlaváčková

.............................................dne ...........................................

..........................................dne ............................................
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