Zápis 6/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 3.11.2016

___

_____________________________________________________________

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

Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtové změny
2. Veřejná zakázka Vodovod Blehov
3. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Smlouva o odpadech
5. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
7. Informace z obce
8. Diskuse

Program byl přijat, pro – 6

Usnesení č. 30/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2016 v příjmech ve výši 3 360 Kč a ve výdajích ve výši
10 528 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 31/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/2016 v příjmech ve výši 50 000 Kč a ve výdajích ve
výši 135 131 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 32/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 10/2016 v příjmech ve výši 107 850 Kč a ve výdajích ve
výši 201 430 Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 33/2016:
ZO Zhoř souhlasí s provedeným zjednodušeným podlimitním řízením na dodavatele stavby Vodovod
Zhoř – Blehov. ZO Zhoř rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče REKON INSTA spol. s r.o.,
Budějovická 632, 384 51 Volary, IČ 60070897, který splnil veškeré podmínky veřejné zakázky a nabídl
nejnižší nabídkovou cenu 7 666 736,90 Kč bez DPH. ZO Zhoř pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o dílo.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 34/2016:
ZO Zhoř schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 2/2016 dle přílohy č. 4 tohoto
zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 35/2016:
ZO Zhoř schvaluje Dodatek č. 14 v úplném znění ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady na území obce Zhoř a místních částí mezi Obcí Zhoř a firmou Rumpold s.r.o, provozovna kpt.
Jaroše, Tábor s platností od 1.1.2017. Bude zrušen známkový systém, cena bude stanovena jako roční
poplatek za každého poplatníka za rok, svoz bude pokračovat v intervalu 1x za 14 dní celoročně. Občané
obdrží podrobné informace koncem roku 2016.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 36/2016:
ZO Zhoř souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na příspěvek pro pana Romana Haita ve výši
10 000 Kč na pořízení registrační pokladny pro hostinec ve Zhoři.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 37/2016:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1030033535/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zhoř a E.ON Distribucí a.s. České Budějovice na umístění nového pilíře včetně kabelu NN na pozemku
parc. č. 1082 v k. ú. Zhoř. Jedná se o úpravu vedení v areálu ZD Přeštěnice.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
Obec Zhoř obdržela dotaci od Jihočeského kraje ve výši 107 500 tis. Kč na pořízení nového územního
plánu obce Zhoř.
V sobotu dne 19.11.2016 od 19.30 hodin se bude ve Zhoři konat Hubertská zábava.
V sobotu dne 26.11.2016 od 17 hodin se bude ve Zhoři konat rozsvícení vánočního stromu.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

_____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. J. Brož

___________

J. Janda

___________

