
 
 

 
U s n e s e n í 

Výpis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví ze dne  31. 10.  2022 

 Z a s t u p i t e l s t v o  o b c e :         
 

1.  Schvaluje přidělení bytu č. 3  v domě č. p 30  v Černé v Pošumaví  paní P. Partlové. 

 

2.  Bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2022 příjmy 328 615,-Kč výdaje 328 615,- Kč financování 0.                                    

 

3. Zastupitelstvo obce Černá Pošumaví schvaluje směnu pozemků mezi obcí Černá v Pošumaví, se  

    sídlem Černá v Pošumaví 46, 382 23, IČ:00245828 na straně jedné a paní Milena Linhová,  

    Černá v Pošumaví 137, 382 23 na straně druhé takto: 

    Obec Černá v Pošumaví smění a paní Linhová získá do vlastnictví pozemky: p. č.211/423 o výměře     

    9m2, 211/422 o výměře 1 m2,  v  k.ú. Černá v Pošumaví, zaměřené geometrickým plánem  

    č. plánu 2792- 211a/2022 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří a současně: 

    Paní Milena Linhová  smění a obec Černá v Pošumaví získá do jejího vlastnictví pozemek:  p. č. 211/427   

    o výměře 38 m2, v k. ú. Černá v Pošumaví, dle GP č. plánu 2792-211b/2022 vyhotovený 

    1.Geodeickou kanceláří s tím, že cena těchto směnovaných pozemků bude sjednaná takto:  

    směňované pozemky, které získává do vlastnictví paní Linhová, se oceňují částkou 10 000,- Kč včetně  

    DPH a pozemky, které získává do vlastnictví obec Černá v Pošumaví, se oceňují částkou 10 000,-Kč.  

    Náklady spojené s uzavřením smlouvy, tj. náklady na vyhotovení GP a správního poplatku za vklad    

    vlastnických práv dle směnné smlouvy uhradí Obec Černá v Pošumaví. 

 

4. Schvaluje prodej pozemku p. č. 510/12 o výměře 74 m2 v k. ú Černá v Pošumaví – Radslav za cenu  

    1000,- Kč  za m2 + DPH  a náklady s prodejem spojené  paní  K. Vondrové.                               

 

5. Schvaluje pronájem nebytových prostor na č.p. 30  pro  J. Šabaka & R. Krpolín, s.r.o., IČ 06412793 

    za cenu   2000,- Kč/ měsíc + inflace.        

 

6. Schvaluje ukončení administrace žádosti o dotaci na akci „Černá v Pošumaví,  Bližná – napojení vrtu –  

    BL- 1, úpravna vody“     

  

7.  Schvaluje záměr vybudovat tepelné čerpadlo na bytovém domě Bližná 2   

   

        

 

 

 

 
       ……………………………………                       ……………………………………         

                Irena Pekárková - starostka                                   Mgr. Bc.Tomáš Thon - místostarosta 

Pořadové číslo zveřejnění:          2u / 2022 

Uveřejněno dne:            1. 11. 2022 

Sejmuto dne:           17.11. 2022 

Uveřejněno v elektr.  podobě dne:            1. 11.  2022 

Sejmuto v elektr. podobě dne:            17.11. 2022 


