Obec Oplany
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 5/2009
dne 27. 6. 2009
zastupitelstvo obce Oplany:
I. Schvaluje
Usnesení č. 5/19/2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na základě hlasování o variantách
postupu v otázce odvolání proti rozsudku okresního soudu v Kolíně ve věci
vlastnictví budovy č.p.37, že se obec odvolá proti nákladům soudního řízení a
nebude se odvolávat proti rozsudku k věci samé.
Hlasování: pro 4, zdržel se 1
Usnesení č. 5/20/2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že v případě dohledání dalších důkazů,
které mohou ovlivnit postup uvedený v usnesení č. 5/19/2009, má starostka obce
jako statutární zástupce pravomoc dát pokyn advokátovi k odvolání ke krajskému
soudu.
Hlasování: pro 4, zdržel se 1
II. Bere na vědomí
1. Ověřovatele zápisu – pan Šafařík, paní Rejholcová, – jednomyslně schváleni
2. Informaci advokáta obce k výsledku soudního sporu o budovu č.p.37
(Sokolovna)
- výsledek soudního sporu je v neprospěch obce
- řešeny 2 roviny sporu – jestli je obec právním nástupcem Obce Sokolské a
právní názor na vlastnictví budovy
- soudkyně rozhodla dle rakousko-uherského občanského zákoníku (kdo
postaví na cizím pozemku nemovitost, tato patří majiteli pozemku – platilo až
do r. 1945)
- je možné se odvolat ke krajskému soudu - při odvolání a neúspěchu náklady
budou cca 50 – 80 000,- Kč
3. Informaci OÚ – starostka:
- obec šla do sporu v dobré víře, že je budova Sokolovny ve vlastnictví obce,
protože předchozí starosta pronajal budovu Sokolovny na dobu 10ti let firmě
Zámečnictví Rejholec resp. bylo s budovou zacházeno, jako by byla ve
vlastnictví obce
- až do roku 2002 obec neudělala nic s legalizací vlastnictví Sokolovny, situace
vznikla nedůsledností a liknavostí předků
- budova nebyla uvedena v delimitačních protokolech majetku při odtržení obce
v roce 1990
- vzhledem k tomu, že je to veřejný majetek vybudovaný předky bylo nutné
jednat

4. Různé:
Informace o soutěži Vesnice roku

III. Ukládá
1. Obecnímu úřadu v případě potřeby zrealizovat usnesení č. 20/2009
Termín: ihned - zodpovídá: starosta a místostarosta obce
Projednáno a schváleno: 27. 6. 2009

Vyvěšeno: 3. 7. 2009

Sejmuto: 30. 7. 2009

PhDr. Vladislava Moravčíková
starostka

