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Na svém 3. zasedání ZO Horní Police konaného dne 3. prosince 2018 od 18 hod. na
obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění přijalo následující usnesení:
-

ZO schvaluje ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a zapisovatele v předloženém
znění (usnesení č. 3 / 116 / 2018),

-

ZO schvaluje program pro 3. zasedání ZO s doplněním programu - rozšíření bodu č. 1)
o záměr pronájmu tělocvičny a přilehlého kabinetu v objektu bývalé školy nám.
Odboje 6. a doplnění bodu 3) Žádost o finanční příspěvek florbalové akademie FBC
Jestřábi Horní Police (usnesení č. 3 / 117 / 2018),

-

ZO schvaluje záměr pronájmů pozemků - část pozemku p.č. 129 o výměře 39 m2 ke
zřízení zahrádky za cenu 10 Kč/ m2/rok, část pozemku p.č. 232/1 – rybník v parku
Boženy Němcové k využívání chovu ryb o výměře 389 m2 za cenu 300 Kč/ročně,
pozemek p.č. 70/1 k zemědělským účelům o výměře 9 785 m2za cenu 1 500
Kč/ha/ročně, část pozemku p.č. 124/1 s využitím výběhu pro koně o výměře 20m
x30m za cenu 300 Kč/měsíčně na dobu neurčitou (usnesení č. 3 / 118 / 2018),

-

ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů - místností (bývalá třída 5,50m x
6,70m + kuchyňka 3,00m x 6,70m) o celkové výměře 57 m2 v objektu bývalé školy
nám. Odboje 6 za cenu 15,- Kč/ m2 měsíčně účel využití krejčovství, místnosti č. 3. o
výměře 23,76m2 v objektu bývalé školy nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m2 měsíčně za
účelem poskytování výtvarné činnosti, místnosti č. 1 o výměře 58m2 v objektu bývalé
školy nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m2 měsíčně za účelem hudební zkušebny,
místnosti o výměře 73 m2 v jižním traktu zámku 9. května 1 za cenu 1,- Kč/ m2
měsíčně za účelem uskladnění materiálu, prostory ve východní a jižní části zámku 9.
května 1 v přízemí - bývalou kotelnu o rozloze 115,5 m2, bývalý sklad chemikálií 58
m2, garáž 50 m2, bývalý kravín se šatnami 273 m2, bývalý kravín a teletník 210 m2
(viz přiložený plánek) za cenu 1,- Kč za měsíc k neziskové činnosti. Záměr pronájmu
tělocvičny o výměře 54m2 a přilehlého kabinetu o výměře 23m2 v objektu bývalé
školy nám. Odboje 6 za cenu 15,- Kč/ m2 měsíčně za účelem zřízení chráněné dílny na
dobu neurčitou (usnesení č. 3 / 119 / 2018),

-

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě Ing.arch. Jana Gašpárka (usnesení č. 3 / 120 /
2018),

-

ZO schvaluje nákup 15 kompletů dresů, které zůstanou v majetku obce a budou
zapůjčeny pro florbalovou akademii FBC Jestřábi Horní Police (usnesení č. 3 / 121 /
2018).
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