Zápis
ze schůze sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě „U kříže“,
Rozdrojovice, konané dne 11.9.2012 na obecním úřadě v Rozdrojovicích.
Přítomno bylo 15 účastníků a 7 v plné moci
-

ing. Elefant a ing Žďárský seznámili přítomné se současným stavem ve věci požadavku pana
Vojty na směnu části svého pozemku p.č. 638/61 o výměře 48 m2 (pro osazení trafostanice) za
část pozemku 638/32 o výměře 58 m2 (parkovací plochy), dále byla navržena směna id. ¾
pozemku p.č. 638/10 ve vlastnictví manželů Pařízkových za část pozemku 638/45, a to mezery
mezi pozemky p.č. 638/39 a 638/38, ing. Elefant a ing. Hlavoň vznesli požadavek na směnu části
svých pozemků p.č. 638/44 a 638/64 (bude zřízeno obraciště) za části pozemků p.č. 638/32 a
638/45 dle vypracovaných geometrických plánů panem ing. Vlastimilem Žďárským a jejich cena
činí 18.000,00 Kč bez DPH 20%, bylo dohodnuto, že prioritně bude řešen požadavek pana
Jaroslava Vojty a dát geometrický plán po odsouhlasení na katastr nemovitostí Brno – venkov, po
zanesení do katastru nemovitostí podat žádost o vydání stavebního povolení na inž. sítě
stavebním úřadem Kuřim

Bylo odhlasováno – hlasováno v počtu 19 ano, proti 0
-

Smejkal Vlastimil seznámil přítomné se zůstatek na našem účtu č. 233694146/0300 ke dni
30.8.2012 činí 275.532,86 Kč.
Dále bude nutné v tomto roce provést platbu zálohy ve výši 50% E.Onu za zřízení 49ti
přípojných míst, a to částku ve výši 306.250,00 Kč a dalších 15% zálohy na přeložku vysokého
napětí ve výši 343.000,00,- Kč, splatné k 26.4.2012, což nebylo provedeno. Dále platba za
právní služby Mgr. Hrtánka Pavla ve výši 125.000,00 Kč a dořešit věcná břemena na pozemcích
p.č. 72/2 a p.č. 670/10 za úplatu ve výši 2 x 10.000,00 Kč.

-

Byl vznesen požadavek a odsouhlasen, že nebude prováděna žádné osetí těchto pozemků –
hlasováno v počtu 19 ano

-

Mgr. Hrtánek seznámil přítomné se stavem smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích a dle
jeho vyjádření jsou všechny smlouvy podepsány vlastníky pozemků a čeká se na podpisy od
EONu , RWE a svazku VaK Tišnovsko, které bude dořešeno do konce září 2012.

-

Zajistit vyjádření obce Rozdrojovice do konce září 2012, ing Elefant Libor a ing. Žďárský Vlastimil

-

Byla provedena volba nového člena do výboru sdružení , a to Mgr. David Relich - pokladník.

Bylo odhlasováno – hlasováno v počtu 19 ano, proti 0

V Rozdrojovicích dne 23.9.2012

Zápis provedl: Smejkal Vlastimil

