Zápis 2/20 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 20.04.2020

_________________________________________________________
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, Fr. Kořánek, Ing. Švehla, J. Záruba
Omluven:
P. Kuchta
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: J. Záruba, Ing. Brož
Návrh byl přijat, pro - 6.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Cena vodného na rok 2020 pro obce Zhoř a Blehov
3. Darovací smlouva SDH Zbislav
4. Odkup pozemku
5. Různé
6. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 6

Usnesení č. 3/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 v příjmech ve výši 88.900 Kč a ve výdajích ve výši
34.710,91 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro –6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 4/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 v příjmech ve výši 5.280 Kč a ve výdajích ve výši
12.800 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 5/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 v příjmech ve výši 18.760 Kč a ve výdajích ve výši
94.424 Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 6/2020:
ZO Zhoř stanovuje cenu za vodné v obci Zhoř pro rok 2020 na částku 45 Kč/1m3 a v obci Blehov na
částku 51 Kč/1m3.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7/2020:
ZO Zhoř schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Zbislav na finanční dar v částce
6.800 Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 8/2020:
ZO Zhoř schvaluje odkup části pozemku o výměře cca 85 m2, který bude oddělen z pozemku č. st. 10
v obci Blehov za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostku obce zadáním geometrického plánu a podpisem
kupní smlouvy.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 9/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí souhlasná usnesení zastupitelstev městyse Sepekova, obce Přeštěnice a obce
Božetice s napojením obce Zhoř na vodárenské zařízení obcí Sepekov-Přeštěnice-Božetice, souhlasí
s vybudováním nového vodovodu mezi obcemi Blehov a Zhoř a pověřuje starostku obce přípravou
projektu akce.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

_
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Informace z obce:
 Od 20.04.2020 je otevřen Obecní úřad Zhoř dle úředních hodin. Prosíme o přednostní placení
poplatků bezhotovostně. V případě potřeby návštěvy obecního úřadu použijte vždy roušku a
dodržujte bezpečný odstup. Na chodbě použijte připravenou desinfekci na ruce.
 V souvislosti s prevencí proti nákaze koronavirem kulturní komise pozastavila svou aktivní
činnost, nebude navštěvovat seniory ani novorozence, budou předány dárkové poukazy nebo
zvolena jiná forma gratulace bez osobní návštěvy.
 Z důvodu ochrany veřejného zdraví se letos nebude konat pálení čarodějnic v žádné z našich
obcí.
 Z důvodu ochrany veřejného zdraví se letos nebude konat Pochod od kapličky ke kapličce
v plánovaném termínu 02.05.2020.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Brož

___________

J. Záruba

___________

