Č. j. 146/2018

V Kolešově dne 4. 9. 2018

1)-Objekt
- jestliže se řádně podíváte do katastru nemovitostí tak zjistíte, že:
-je to majetek obce Kolešov (příloha č. 1 výpis z KN)
-účel využití je k bydlení = stavební povolení není na co (účel?) takže NE=kolaudace NE
-náklady na rekonstrukci=334tis.Kč,- celkový rozpočet na opravu =1,9mil.Kč,- v případě Vašeho vytrvalého zájmu ,,Nájemní smlouvy“ dodáme za administrativní poplatek.
Nájemní vztahy
-V. Č. 1. 10. 2012-1. 1. 2014 =1200Kč,-měsíc od 1. 1. 2014 + jedna místnost
=2000Kč,- měsíc. Platnost Dosud
-J. CH. 1. 7. 2014 – dosud =2000Kč,-měsíc.
-M. S. a M.S. 5. 12. 2016-29. 3. 2018 (ukončení pro hrubé porušení smlouvy)
2) -Objekt
Z dotazu nevím o jaký jde, ale vzhledem že jsem již na č. p. 50 informaci podal, tak podávám na
parcelní číslo 112. (pro Vaši informaci jako bonus uvádím že jde o č. p. 72)
- (příloha č. 2 stavební povolení)
-oprava a záchrana obecního majetku před totální devastací-s následnou přestavbou na společné
veřejné prostory ,, Víceúčelového centra“
-Výše nákladů na rekonstrukci 1,4mil.Kč,-/Celkový rozpočet je2,5mil.Kč,-(příloha č. 3 rozhodnutí o kolaudaci)
3)-Objekt
-(příloha č. 4 stavební povolení)
-1,85mil.Kč,-/celkový rozpočet 2,1mil.Kč
- v případě vašeho vytrvalého zájmu ,,Nájemní smlouvy“ dodáme za administrativní poplatek.
Nájemní vztahy
- P. Ď. 1. 8. 2012-30. 12. 2012= 2500Kč,- měsíčně. Darem do pokladny oú na účelovou darovací
smlouvu.(10000Kč,-)(Příloha č. 5)
- (příloha č. 6 Protokol o kontrole od poskytovatele dotace)
Od 1. 12. 2012 po konzultaci s poskytovatelem dotace na rekonstrukci budovy, dodatek
k nájemní smlouvě =2500Kč,- měsíčně.
od 1. 4. 2015 - 4/2017=3000Kč,- měsíčně.
- J. H. 1. 11. 2017 - 31. 5. 2018=3500,-měsíčně.
od 1. 6. 2018 - dosud =4000Kč,-měsíčně.
- v případě vašeho vytrvalého zájmu o vyhledání konkrétních údajů z výpisů dodáme za administrativní poplatek.
4)-Objekt
-(příloha č. 7 výpis z KN) majitel je obec Kolešov stavba je na pozemku st. 62
-způsob využití je Občanská vybavenost
-(příloha č. 8 – územní plán obce Kolešov; lokace Požární zbrojnice)
-vzhledem k době od výstavby r. 1973 vám bohužel mohu doložit pouze (příloha č. 9-Rozhodnutí o
povolení stavby požární zbrojnice)
-pokud má majitel pozemku 896/20 problém – je třeba ho řešit skrze obecní úřad na Katastrálním úřadě.
Jinak děkuji o Váš projevený zájem o naši obec a mile rád Vás zde uvítám a osobně si popovídám. (veřejné zasedání
zastupitelstva obce). Dále doporučuji důslednější práci a nahlížení do aplikace Katastru nemovitostí - poté si ušetříme spousty
času a práce s dopisováním pro bohulibější činnost.
S pozdravem
Václav Porazík
starosta Kolešovský

