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Obec Číhošť
Zastupitelstvo obce Číhošť
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Číhošť,
konaného dne 5.července 2019, od 19,00 hodin
Bod III-Nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Číhošť vydává Nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce s účinností dnem 1.8.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/2019-07-05 bylo schváleno.
Bod IV-Směna pozemků v k.ú. Hroznětín u Číhoště a k.ú.Číhošť
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Číhošť schvaluje směnu pozemků par.č. st.33 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
18 m2, par.č. st.41 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2, par.č. 291/4 – jiná plocha, ostatní
plocha o výměře 460 m2, par.č. 509/2 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 2631 m 2 a par.č. 513/2 –
jiná plocha, ostatní plocha o výměře 164 m 2 v k.ú. Hroznětín u Číhoště v majetku Obce Číhošť za
pozemek par.č. 776 – orná půda o výměře 1647 m 2 a pozemky par.č. 758/5 – orná půda o výměře 837
m2 a par.č. 758/6 – orná půda o výměře 837 m 2 v k.ú. Číhošť v majetku KLAS a.s. Číhošť, které vznikají
oddělením od pozemku par.č. 758, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí pro obec Číhošť, katastrální území Číhošť, na listu
vlastnictví 367 a to dle geometrického plánu vyhotoveného Ludmilou Měkotovou, Koželská 205, Ledeč
nad Sázavou, číslo plánu 298-12/2019. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí hradí KLAS a.s. Číhošť.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/2019-07-05 bylo schváleno.
Bod V-Směna pozemků v k.ú.Číhošť
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Číhošť schvaluje směnu pozemků par.č. 1265 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2766 m2 a par.č. 1238/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 670 m 2 v k.ú. Číhošť v
majetku Obce Číhošť, který vzniká oddělením od pozemku par.č. 1238/1, zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí pro obec Číhošť,
katastrální území Číhošť, na listu vlastnictví 10001 a to dle geometrického plánu vyhotoveného
Ludmilou Měkotovou, Koželská 205, Ledeč nad Sázavou, číslo plánu 301-26/2019 za pozemek par.č.
784/9 orná půda o výměře 3436 m2 v k.ú. Číhošť v majetku KLAS a.s. Číhošť, který vzniká oddělením od
pozemku par.č. 784/2 (díl a) a par.č. 810 (díl b), zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí pro obec Číhošť, katastrální území
Číhošť, na listu vlastnictví 367 a to dle geometrického plánu vyhotoveného Ludmilou Měkotovou,
Koželská 205, Ledeč nad Sázavou, číslo plánu 299-13/2019. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a
poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí KLAS a.s. Číhošť.

Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/2019-07-05 bylo schváleno.
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