Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Šanov,
konaného dne 21.10.2020 od 17,30 hodin na OÚ Šanov
Přítomni: Netrh Zdeněk, Šika Jan, Saifert Antonín, Cafourková Iva
Omluveni: Hubková Alena, Dyršmíd Jiří, Brabec Jiří – příchod v 17,50 hod.
Neomluveni: --Zapisovatel: Antonín Saifert
Ověřovatelé: Cafourková Iva, Šika Jan
Připravený program:
1.) Zahájení
2.) Seznámení se zápisem z veř.zasedání ZO konaného dne 23.9.2020
3.) Zaregistrování Obce Šanov do elektronické dražby a úhrada dražební jistoty
4.) Nákup pozemku parc.č.1178/12 a 1178/8 v k.ú.Šanov u Rakovníka
5.) Diskuse
6.) Závěr
Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu od 13.10.2020 do 22.10.2020
1.) Zahájení
Starosta obce zahájil veřejné zasedání ZO v 18,00 hodin, přivítal přítomné občany a seznámil je s
připraveným programem. Poté starosta konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového
počtu 7 členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst.3zákona o obcích). Zapisovatelem byl
určen pan Antonín Saifert a jako ověřovatelé zápisu paní Iva Cafourková a pan Jan Šika.
ZO schvaluje připravený program jednání.
Hlasování
Počet hlasů

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽELI SE
0

2.) Seznámení se zápisem z minulého zasedání ZO konaného 23.9.2020
Zastupitelstvo obce Šanov vzalo na vědomí zápis ze zasedání ZO konaného dne 23.9.2020. K zápisu
nebyly vzneseny námitky.
ZO bere na vědomí zápis z jednání ZO ze dne 23.9.2020.

3.) Zaregistrování Obce Šanov do elektronické dražby a úhrada dražební jistoty
Obec Šanov obdržela Dražební vyhlášku na pozemek s parcelním číslem st.54 o výměře 406 m2, na kterém
stojí budova s čp.11. Dům je již několik let prázdný a neobydlený, protože poslední nájemník byl umístěn
do Domova pro seniory v Kolešovicích. Zastupitelstvo obce zvažuje přihlášení obce do dražby, aby
v případě úspěšné dražby, zde mohl vzniknout např.dům služeb nebo dílna a garáže pro obecní techniku
potřebnou k údržbě zeleně a veřejného osvětlení. Dražba se uskuteční 10.11.2020 ve 14 hod. Výši jistoty
stanovil soudní exekutor v částce 55.000,00 Kč, slovy padesátpěttisíc Kč.
Cena nemovitostí byla znaleckým posudkem stanovena na 340.000,- Kč. Zastupitelstvo návrh projednalo
a souhlasí s tím, aby se Obec Šanov přihlásila do elektronické dražby a stanovuje max.výši za vydražené
nemovitosti 500.000,- Kč.
V průběhu jednání se dostavil na zasedání zastupitel pan Jiří Brabec.
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Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení Obce Šanov do elektronické dražby dne 10.11.2020 a pověřuje tímto starostu obce. ZO schvaluje vydražit pozemek parc.č.st.54 o výměře 406 m2 se stavbou za
maximální cenu 500.000,- Kč
Hlasování
Počet hlasů

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽELI SE
0

4.) Nákup pozemku parc.č.1178/12 a 1178/8 v k.ú.Šanov u Rakovníka
Zastupitelstvo obce oslovil pan Radek Englický, Šanov 170 společně se svojí matkou Jiřinou Englickou
Šanov 91, zda by obec koupila pozemek, který mají ve společném vlastnictví. Jedná se o část koryta potoka
parc.č.1178/12 a 1178/8 v k.ú.Šanov u Rakovníka. V průběhu jednání bylo zjištěno, že pozemek parc.č.
1178/8 je zahradou pana Radka Englického a proto nebude předmětem nákupu.
Pozemek parc.č.1178/12 o výměře 207 m2 je koryto vodního toku a ZO souhlasí s nákupem za cenu 50,Kč/ m2. Odhadní cena byla stanovena na 57,- Kč/ m2. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc.č. 1178/12 o výměře 207 m2 / koryto vodního toku
v k.ú.Šanov u Rakovníka za celkovou kupní cenu 10.350,- Kč a úhradu spr.poplatku ve výši 2.000,Kč.
Hlasování
Počet hlasů

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽELI SE
0

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc.č. 1178/8 o výměře 18 m2 v k.ú.Šanov u
Rakovníka.
Hlasování
Počet hlasů

5.)

PRO
0

PROTI
5

ZDRŽELI SE
0

Diskuse
• Do diskuse se přihlásil pan Miroslav Vintr, Šanov čp.97, který žádá o opravu osvětlení pomníků
v parku a dále navrhuje zastupitelstvu nákup el.zvonu do kostela.

6.) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 18,25 hodin.
V Šanově dne 29.10.2020
Zapsala: Antonín Saifert
___________________
Zdeněk Netrh, starosta
Ověřovatelé zápisu:
___________________
Iva Cafourková

___________________
Jan Šika
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