Zápis 2/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 14. 3. 2019

_________________________________________________________
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, P. Kuchta, Ing. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Švehla, 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. Prodej pozemků Marván
3. Nový územní plán obce Zhoř
4. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
5. Smlouva o spolupráci
6. Informace z obce
7. Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 3/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 v příjmech ve výši 65.400 Kč a ve výdajích ve výši
37.763 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 v příjmech ve výši 949 Kč a ve výdajích ve výši
23.174,50 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2019:
ZO Zhoř
1. schvaluje prodej pozemku KN č. st. 61 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k. ú.
Zhoř za cenu 120 Kč/1 m2 stanovenou na základě Znaleckého posudku 1783-394/2018 ze dne 25.12.2018,
2. schvaluje prodej pozemku KN p. č. 512/2 – ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Zhoř,
odděleného geometrickým plánem č. 195-38/2017 z pozemku KN p. č. 512 – ostatní plocha o výměře
1999 m2 v k. ú. Zhoř za cenu 40 Kč/1 m2, stanovenou na základě Znaleckého posudku 1783-394/2018 ze
dne 25.12.2018,
3. schvaluje prodej pozemku KN p. č. 512/3 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Zhoř,
odděleného geometrickým plánem č. 195-38/2017 ze dne 4.10.2018 z pozemku KN p. č. 512 – ostatní
plocha o výměře 1999 m2 v k. ú. Zhoř za cenu 40 Kč/1 m2, stanovenou na základě Znaleckého posudku
1783-394/2018 ze dne 25.12.2018.
Jedná se o pozemky patřící k nemovitosti čp. 30 v k. ú. Zhoř, stavební pozemek je zastavěn dílnou, na
dalších dvou pozemcích je opěrná zeď a zahrádka. Pozemky budou prodány paní Anně Černé,
Dědinova 2012/21, Praha 4 za celkovou cenu 5.280 Kč. ZO Zhoř pověřuje starostku obce podepsáním
kupní smlouvy na předmětné pozemky.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2019:
ZO Zhoř
1. bere na vědomí dokumentaci návrhu územního plánu Zhoř a důvodovou zprávu pořizovatele
územního plánu Zhoř
2. konstatuje, že územní plán Zhoř není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění
aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se stanovisky
dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu,
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3. schvaluje vydání územního plánu Zhoř, který bude (jakožto opatření obecné povahy) vydáno
vyvěšením na úřední desku obce,
4. ukládá starostce obce zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce
obce a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti územního plánu Zhoř.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7/2019:
ZO Zhoř souhlasí s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci podpořeného pracovního místa
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
v rámci programu Práce - jedna z cest k zotavení dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8 /2019:
ZO Zhoř souhlasí se Smlouvou o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty
pro obce na Písecku“ a s úhradou mimořádného příspěvku SVAZKU OBCÍ REGIONU PÍSECKO, Velké
náměstí 114/3, 397 01 Písek ve výši 7.674 Kč na spolufinancování tohoto projektu dle přílohy č. 4 tohoto
zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Švehla

___________

J. Záruba

___________

