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Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19,00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M. Trpková, Ing. J. Brož, J. Janda, Fr. Kořánek, V. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: J. Záruba, J. Janda.
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové změny
Smlouva o pachtu – pozemky Blehov
Dodatek k nájemní smlouvě – ZD Přeštěnice
Dotace z Programu obnovy venkova na rok 2015
Příspěvky pro SDH, SK Zhoř a MS Zhoř
Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7
Usnesení č. 169/2014:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11/2014 ve výdajích ve výši 51 850 Kč
dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 170/2014:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 12/2014 v příjmech ve výši 28 140 Kč a ve výdajích
ve výši 131 815 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 171/2014:
ZO Zhoř souhlasí s uzavřením Pachtovní smlouvy mezi obcí Zhoř a paní Martinou Tomáškovou na
pronájem pozemků za cenu 1 500 Kč za 1 hektar pronajaté půdy dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0

Usnesení č. 172/2014:
ZO Zhoř souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků č. 567 ze dne
1.1.2008 mezi obcí Zhoř a Zemědělským družstvem Přeštěnice, cena za 1 hektar pronajaté půdy činí
1 500 Kč, viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 173/2014:
ZO Zhoř souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
na opravu komunikace p. č. 1612, 1617/1 a 1581/1 ve Březí.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
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Usnesení č. 174/2014:
ZO Zhoř schvaluje Dohody na vyplacení příspěvku pro SDH Březí ve výši 3 000 Kč za pořádání
hasičského cvičení ve Březí, pro SDH Březí ve výši 2 000 Kč za účast 2 družstev na hasičském cvičení,
pro SDH Zhoř ve výši 1 000 Kč za účast 1 družstva na hasičském cvičení, pro SDH Blehov ve výši
1 000 Kč za účast 1 družstva na hasičském cvičení, pro SDH Zbislav ve výši 1 000 Kč za účast 1 družstva
na hasičském cvičení, pro SK Zhoř ve výši 3 000 Kč za pořádání fotbalového turnaje ve Zhoři a pro MS
Vlksice - Zhoř ve výši 2 000 Kč na zajištění organizace hubertské zábavy.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0

Informace z obce:
1) Ode dne 1.11.2014 platí nová vyhláška č. 222/2014 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Dle vyhlášky platí, že v zahradách i mimo ně je možné bez povolení kácet pouze ovocné
dřeviny – viz citace z vyhlášky:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
2) V sobotu dne 15.11.2014 od 19.30 se v kulturním sále ve Zhoři koná hubertská zábava.
Myslivecký spolek Vlksice – Zhoř všechny srdečně zvou.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

_____________________
starostka obce

Ověřili:

J.Záruba

___________

J. Janda

___________

