Zápis 3/20 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 15.06.2020

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 119.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, Fr.Kořánek, P. Kuchta, Ing. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: P. Kuchta
Kuchta, Ing. Brož
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka
tarostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
4. Pasporty
5. Projekt vodovod Zhoř
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
7. Zařazení obce Zhoř do MAS Střední Povltaví 2021 - 2027
8. Různé
9. Informace
mace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 10/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č. 4v příjmech ve výši5.712 Kč a ve výdajích ve výši
11.832Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro –77, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 11/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č. 5 v příjmech ve výši 17.065Kč
Kč a ve výdajích ve výši
109.513Kčdle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 12/2020:
ZO Zhoř schvaluje účetní závěrku za účetní období 2019, sestavenou k 31. 12. 2019 bez výhrad. Byly
předloženy tyto podklady - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz Fin 22-12 M, Zpráva
nezávislého auditora o výsledku pře
přezkoumání hospodaření za rok 2019,, Inventarizační zpráva za rok
2019.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 13/2020:
ZO Zhoř schvaluje závěrečný účet včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 14/2020:
ZO Zhoř schvaluje pasport místních komunikací, pasport dopravního značení, pasport veřejného
osvětlení a pasport kanalizační sítě pro obec Zhoř.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 15/2020:
ZO Zhoř schvaluje napojení trasy vo
vodovodního
dovodního řadu na stávající vodovodní řad na parc. č. 73/1 v k. ú.
Zhoř.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

_
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Usnesení č. 16/2020:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1030057340/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi obcí Zhoř a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 na
stavbu „Karlov u Zhoře, Hadáček:NN kabel“ na pozemcích parc. č. 1209/2,
209/2, 1617/1 a 1619 v k. ú. Březí u
Milevska.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2020:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1030059835/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi obcí Zhoř a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 na
stavbu „Zhoř VS PROJEKT 2015 : NN přípojka kabel“ na pozemcích parc. č. 47/2, 47/10 a 1081/1 v k. ú.
Zhoř u Milevska.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 18/2020:
ZO Zhoř schvaluje zařazení území obce Zhoř do území působnosti Místní akční skupiny Střední
Povltaví na období 2021 – 2027.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 20.6.2020 se bude u hospody konat pouťové posezení s hudbou a grilování, v neděli
21.6.2020 v 15 hodin proběhne v kapli sv. Víta ve Zhoři mše svatá,, po mši svaté bude u hospody
posezení s hudbou.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:00
00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Brož

___________

P. Kuchta

___________

