Zápis 2/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 24.5.2016

___

_____________________________________________________________

Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19,00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Zapisovatel:

Ing. R. Nohejlová, M. Trpková, V. Švehla, Ing. J. Brož, J. Janda, Fr. Kořánek, J. Záruba
M. Trpková

Návrh na ověřovatele zápisu: J. Janda, J. Záruba
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. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
3. Schválení hospodaření obce Zhoř za rok 2015
4. Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
5. Schválení prodeje pozemku Zhoř
6. Schválení smlouvy na pacht pozemků Blehov
7. Schválení odpracovaných hodin na zvelebení obcí
8. Projednání žádosti – pozemek Zhoř
9. Bezúplatný převod pozemku KN parc. č. 187/7 v k. ú. Blehov
10. Informace z obce
11. Diskuse
Program byl přijat, pro – 7
Usnesení č. 3/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2016 ve výdajích ve výši 450 Kč dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 4/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2016 ve výdajích ve výši 17 289 Kč dle přílohy č. 2 tohoto
zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 5/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2016 ve výdajích ve výši 55 712 Kč dle přílohy č. 3 tohoto
zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 6/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2016 ve výdajích ve výši 922 Kč dle přílohy č. 4 tohoto
zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7/2016:
ZO Zhoř schvaluje Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji SM 1/2016 dle přílohy č.
5 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 8/2016:
ZO Zhoř ZO Zhoř schvaluje účetní závěrku za účetní období 2015, sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad. Byly
předloženy tyto podklady - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz Fin 2-12 M, Zpráva o přezkumu
hospodaření za rok 2015, Inventarizační zpráva.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 9/2016:
ZO Zhoř schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2015 bez výhrad a dle § 13
zákona 420/2004 Sb. přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků( které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst.3 písm. c) zákona 420/2004 Sb. a schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u
majetku určeného k prodeji, kde uvedlo hranici významnosti ocenění reálnou hodnotou. Zpráva
přezkoumávajícímu orgánu bude zaslána do 30.6.2016.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zápis 2/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 24.5.2016

______

____________________________________________________________

Usnesení č. 10/2016:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1040010982/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zhoř
a E.ON Distribucí a.s. České Budějovice na umístění betonového stožáru a kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 912/1, st. 45 v k. ú. Blehov. Jedná se o úpravu vedení pro dům č.p. 14 ve Zbislavi.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 11/2016:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1040010434/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zhoř
a E.ON Distribucí a.s. České Budějovice na umístění kabelového vedení NN s uzemněním na pozemku parc.
č. 1103/2 v k. ú. Zhoř. Jedná se o úpravu vedení NN na Výšce.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 12/2016:
ZO Zhoř schvaluje prodej pozemku KN p. č. 1081/9 o výměře 22 m2 v k. ú. Zhoř za cenu 40 Kč/1m2. ZO Zhoř
pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 13/2016:
ZO Zhoř souhlasí s uzavřením Pachtovní smlouvy mezi obcí Zhoř a panem Martinem Kubíčkem, Přeborov 40
na pozemky parc. KN č. 264 o výměře 7 974 m2 - trvalý travní porost, parc. KN č. 265 o výměře 572 m2 - trvalý
travní porost, parc. KN č. 266/5 o výměře 486 m2 - trvalý travní porost, parc. KN č. 839/1 o výměře 4 046 m2 –
orná půda, parc. KN č. 839/2 o výměře 1 000 m2 - trvalý travní porost, a část pozemku parc. č. 703/2 –
neplodná půda o výměře cca 1381 m2,vše v katastrálním území Blehov, obec Zhoř za cenu 2 000 Kč za 1 ha
pronajaté půdy za rok.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 14/2016:
ZO Zhoř schvaluje proplacení 105 odpracovaných hodin pro SDH Blehov za zvelebení obce Blehov,
proplacení 180 odpracovaných hodin pro SDH Zhoř za zvelebení obce Zhoř a 61 odpracovaných hodin pro
SDH Zbislav za zvelebení obce Zbislav za cenu 90 Kč/hod. ZO pověřuje starostku obce podpisem dohod o
proplacení odpracovaných hodin jednotlivým SDH.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 15/2016:
ZO Zhoř bere na vědomí žádost o převodu pozemku parc. č. st. 61 – zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú.
Zhoř, užívaném jako pozemek pod technickou stavbou a části pozemku parc. č. 512 – ostatní plocha o výměře
cca 60 m2 užívané jako zahrádka s kamennou zídkou. ZO Zhoř pověřuje starostku obce k ověření všech
dostupných dokladů, žadatelé jsou povinni dodat potřebný geometrický plán a znalecký posudek ocenění
pozemků.
pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 16/2016:
ZO Zhoř souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN parc. č. 187/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 216 m2 v k. ú. Blehov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Zhoř.
pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0
Informace z obce:
Obec Zhoř obdržela dotaci z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje na rok 2016 ve výši
220 tis. Kč na opravu hostince ve Zhoři.
V sobotu 18.6.2016 se budou ve Zhoři konat pouťové závody v loďce na rybníku a poté bude
grilování u hospody, v neděli 19.6.2016 se bude v kapli ve Zhoři konat mše svatá od 15.00 hodin.
V sobotu 2.7.2016 se bude ve Zhoři na hřišti konat tradiční fotbalový turnaj Zhoř Cup 2016.
V sobotu 16.7.2016 od 14.00 hodin se bude v Blehově konat slavnostní požehnání nově zrestaurované
kaple.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

__________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

J. Janda

___________

J. Záruba

___________

