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Usnesení č. 4/2014 z veřejného zasedání ZO Vojkovice 
konaného dne 16.9.2014 

 

 

1) ZO BERE NA VĚDOMÍ 

1.1.      Kontrolu  plnění úkolů ze zasedání ZO č. 3/2014 

1.2. Návrh programu zasedání  

1.3. Informaci starosty o průběhu stavby „ Vojkovice, ulice Mlýnská, stavební úpravy místní komunikace“ 

1.4. Informaci starosty o průběhu restaurování kulturní památky „Boží Muka“ 

1.5. Informaci starosty o průběhu přípravy stavby „ Výměna zdroje vytápění v objektu mateřské školy 
Vojkovice“ 

1.6. Závěrečné vyhodnocení akce “Úspory energií v budově mateřské školy Vojkovice“ akceptační číslo 
09037953 ze SFŽP ČR s výrokem:  „Sdělujeme Vám , že projekt splnil podmínky pro vydání 
závěrečného vyhodnocení“ 

1.7. Rozhodnutí č. 14205663-SFŽP ČR o poskytnutí dotace v rámci OPŽP, prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie (FS) na akci „Výměna zdroje vytápění v objektu mateřské školy ve 
Vojkovicích“ 

 

 

2) ZO SCHVALUJE 

2.1.      Zapisovatelka:                          pí Jana Nejedlíková 
 
             Návrhová komise:                    p. Leoš Janíček, p. Dušan Kašpárek 
 
             Ověřovatelé zápisu:                 pí Eva Vitulová, pí Eva Šulcová 
 
   
2.2.       Program jednání ZO č. 4/2014 
 
2.3.        Zveřejnění záměru obce prodat dvě části pozemku par.č. 163/1, v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, každá 

z nich o výměře cca 20 m2 
 
2.4.        Smlouvu  zřízení věcného břemene č.:HO-014330028867/002 – uložení přípojkového kabelu na 

pozemku par.č.:647/26;647/28 a 1441/1 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 
85 400 za jednorázovou úplatu 1 500 Kč  

 
2.5.        Přijetí neinvestiční podpory ve výši 70 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky „Boží Muka“ na 

par.č. 508 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, z Ministerstva kultury ČR, č.j.: rozhodnutí  MK 36265/2014 
OPP 

2.6.  prodej pozemku parc. č.  531/2 orná půda,  o výměře 116 m² a pozemku parc.č.  531/12 ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 196 m², v k.ú. Vojkovice u Židlochovic,vzniklých rozdělením 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 1038-17/2014, vypracovaným Ing. Alešem 
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Čechem dne 16. 4. 2014, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno - venkov, dne 25. 4. 2014, kupující obchodní společnosti PROFITIS a.s. , IČ: 283 28 
027 za cenu ve výši 350,-Kč/m2 tj. za cenu 109.200,- Kč, splatnou  složením do svěřenecké úschovy 
JUDr. Hany Klusáčkové, advokáta se sídlem v Brně, sídlo kanceláře Údolní 11, 602 00 Brno, IČ: 
66219591 č. osvědčení ČAK 2673. 

 
Zastupitelstvo schvaluje narovnání, podle kterého budou uzavřeny kupní smlouvy týkající se těchto 
pozemků a dále bude paní Janou Pacasovou učiněno zpětvzetí  žaloby vůči Obci Vojkovice, jak je tato 
vedena u Okresního soudu Brno venkov pod spisovou značkou  EC 215/2012. 
 
Nesplnění povinnosti uzavřít  smlouvu nebo vzít zpět žalobu, jak uvedeno shora, bude sankcionováno 
smluvní pokutou ve výši Kč 100.000,--, kterou je povinna zaplatit strana, která toto porušení 
způsobila, na účet té strany, která je tímto porušením dotčena.  
 
Smluvní pokutou ve výši  100 000 Kč bude rovněž sankcionováno nesplnění povinnosti uzavřít 
smlouvu o prodeji pozemku par.č. 524/15 o výměře 450 m2 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, dle 
usnesení ZO Vojkovice č. 5/2012, odst. 2.15., ze dne 13.12.2012. 

    
 
 
 
3) ZO VYDÁVÁ 
3.1. V souladu s § 6 odst. (5), písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( stavební 

zákon), Regulační plán „Vojkovice, Za Hřištěm II“, jako opatření obecné povahy č.j.: 1/2014 
 
 
 

 
 
 
Zasedání ZO Vojkovice bylo ukončeno ve 20:00   hod. 
 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy.. 
 
 
 
 
Návrhová komise 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
p. Leoš Janíček        p. Dušan Kašpárek  
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
p. Karel Klein – starosta      p. Leoš Janíček – místostarosta  


