Zápis 6/20 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 29.12.2020

____________________________________________________
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, P. Kuchta, Ing. Švehla, J. Záruba, Fr. Kořánek
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: P. Kuchta, J. Brož
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečné rozpočtové opatření
3. Pravomoc k rozpočtovým opatřením na rok 2021
4. Zápis kontrolního výboru
5. Odkupy pozemků Zhoř
6. Rozpočet obce Zhoř na rok 2021
7. Rezerva na obnovu kanalizace
8. Zvýšení odměny za DPP
9. Dotace pro SDH
10. Různé
11. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 34/2020:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 v příjmech ve výši 95.005,03 Kč a ve výdajích ve výši
87.962,10 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 35/2019:
ZO dává pravomoc starostce obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření v příjmech i ve
výdajích v neomezené výši.
pro – 7, proti – 0,zdržel se – 0
Usnesení č. 36/2018:
ZO uděluje pravomoc starostce obce ke schvalování rozpočtových opatření v roce 2021 v příjmech i ve
výdajích v neomezené výši. Každé rozpočtové opatření bude dáno na vědomí ZO.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 37/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí Zápis kontrolního výboru č. 1/2020 ze dne 14.12.2020.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 38/2020:
ZO Zhoř souhlasí s odkupem pozemků KN parc. č. 177 – orná půda o výměře 2050 m2, parc. č. 190/1 –
orná půda o výměře 987 m2, parc. č. 195/1 – orná půda o výměře 1117 m2, parc. č. 190/4 – orná půda o
výměře 961 m2, parc. č. 195/3 - orná půda o výměře 734 m2, parc. č. 182 - orná půda o výměře 2801 m2,
parc. č. 183 - orná půda o výměře 1061 m2, parc. č. 186 - orná půda o výměře 428 m2, parc. č. 187 - orná
půda o výměře 2359 m2 a parc. č. 199 - orná půda o výměře 1061 m2, vše v k. ú. Zhoř za nabídnutou cenu
25 Kč/1m2. ZO Zhoř pověřuje starostku zajištěním kupní smlouvy a jejím podpisem
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zápis 6/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 29.12.2020
_______________________________________________________________
Usnesení č. 39/2020:
ZO Zhoř souhlasí s odkupem pozemků KN p. č. st. 3/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2,
p. č. st. 3/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, p. č. st. 3/4 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 34 m2, p. č. st. 3/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p. č. st. 3/2 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 30 m2, p. č. st. 3/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, p. č. st. 3/13 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 a p. č. st. 3/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2,
vše v k. ú. Zhoř za nabídnutou cenu 50 Kč/1m2. Jedná se o zastavěné pozemky pod garážemi u bytovky
ve Zhoři. ZO Zhoř pověřuje starostku obce zajištěním kupní smlouvy a jejím podpisem.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 40/2020:
ZO Zhoř schvaluje rozpočet obce Zhoř na rok 2021 v příjmech ve výši 5.100.000 Kč a ve výdajích ve výši
4.565.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 41/2020:
ZO Zhoř schvaluje finanční prostředky ve výši 31.000 Kč na obnovu kanalizace obce Zhoř pro rok 2021.
Usnesení č. 42/2020:
ZO Zhoř souhlasí se zvýšením odměn u dohod o provedení práce od 1.1.2021 na 100 Kč za 1 hodinu (jedná
se o pomocné úklidové práce) na základě zvýšení minimální mzdy pro rok 2021, odměny u dohod o
provedení práce za sekání, vyžínání a jiné náročné práce se zvyšují na částku 140 Kč za hodinu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 43/2020:
ZO Zhoř souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje na rok 2021 na akci „Výměna garážových vrat u požární zbrojnice v obci Zhoř“ a pověřuje starostku
obce zajištěním připravenosti akce.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 Tradiční lednový ohňostroj se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace konat nebude.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

P. Kuchta

___________

J. Brož

___________

