Zápis 6 /13 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř
ze dne 8. 11. 2013

_____________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19,00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
R. Nohejlová, M. Trpková , F. Kořánek, M. Špale, J. Janda, F. Novotný, V. Švehla
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Špale, p. 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.
8.

Rozpočtové změny
Nájemní smlouva – Zbislav
Nájemní smlouva – Blehov
Smlouva o právu provést stavbu – modernizace silnice III/10538 Zhoř
Příspěvek pro LSPP
Příspěvek na protidrogovou činnost
Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 114/2013:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2013 ve výdajích ve výši 97 930,- Kč dle přílohy č. 1
tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 115/2013:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2013 v příjmech ve výši 35 000,- Kč dle přílohy č. 2
tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 116/2013:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2013 v příjmech ve výši 101 203,- Kč a ve výdajích ve
výši 76 555,- Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 117/2013:
ZO Zhoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2013 v příjmech ve výši 163 600,- Kč a ve výdajích ve výši
484 265,- Kč dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 118/2013:
ZO Zhoř ukončuje záměr na pronájem pozemku p. č. 506 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
1 567 m², v k. ú. Blehov. ZO souhlasí s pronájmem pozemku za cenu 1 500,- Kč/1 ha za rok za účelem
zemědělského využití – výstavby rybníka na sousedním pozemku. ZO Zhoř souhlasí s provedením
stavebních úprav na pronajatém pozemku, před jejich realizací bude uzavřena Dohoda o provedení
stavebních úprav.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
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Usnesení č. 119/2013:
ZO Zhoř ukončuje záměr na pronájem pozemků p. č. 30/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
5 594 m², p. č. 30/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 740 m² a p. č. 30/6 - ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 1 299 m², vše v k. ú. Blehov. ZO Zhoř souhlasí s pronájmem pozemků za cenu
1 500,- Kč/1 ha za rok za účelem zemědělského využití.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0

Usnesení č. 120/2013:
ZO Zhoř souhlasí s předloženou Smlouvou o právu provést stavbu – mezi SÚS JčK a Obcí Zhoř na
modernizaci silnice III/10538 Zhoř (Zhoř – Březí), souhlas se vydává po celou dobu realizace

a 5leté udržitelnosti projektu.
pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0

Usnesení č. 121/2013:
ZO schvaluje poskytnutí daru pro město Milevsko na zajištění Lékařské služby první pomoci ve výši
7,30 Kč na 1 obyvatele obce. Celková výše daru je 2 036,- Kč. ZO Zhoř pověřuje starostku obce podpisem
darovací smlouvy.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 122/2013:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského
kraje ve výši 1 680,- Kč. Poskytovatelem protidrogových služeb je Arkáda – sociálně psychologické
centrum, o.s., Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0

Informace z obce:
1) V obci Zbislav bylo instalováno dětské hřiště s variabilními hracími prvky, v obci Zhoř bude
instalováno do konce r. 2013.
2) V KD Zhoř se bude konat 23.11.2013 Hubertská taneční zábava.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 21.00 hod.
Zapsala :

M. Trpková

Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

M. Špale
J. Janda

_____________
_____________

