Zápis 3/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 30.9.2015

___

______________________________________________________

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, V. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: 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. Rozpočtové změny
2. Směrnice o podrozvahových účtech
3. Zápis ze zasedání finančního výboru
4. Příspěvek SDH Zbislav
5. Příspěvek SOM na rok 2016
6. Spoluúčast na pořízení mobiliáře
7. Vyhlášení záměru na pozemek Březí
8. Odkup pozemku Osletín
9. Vyhlášení záměru na pozemek Zhoř
10. Informace z obce
11. Diskuse
Program byl přijat, pro – 7
Usnesení č. 24/2015:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2015 v příjmech ve výši 53 000 Kč a ve výdajích
ve výši 6 193 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 25/2015:
ZO
Zhoř
bere
na
vědomí
rozpočtovou
změnu
ve výši 4 000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7,

č.
6/2015
ve
výdajích
proti – 0,
zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2015:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2015 v příjmech ve výši 2 000 Kč a ve výdajích
ve výši 18 780 Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 27/2015:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2015 v příjmech ve výši 1 900 Kč a ve výdajích
ve výši 8 691 Kč dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 28/2015:
ZO Zhoř schvaluje Směrnici k podrozvahovým účtům č. SM 1/2015.
pro – 7,
proti – 0,

zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2015:
ZO Zhoř bere na vědomí zápis 1/2015 ze zasedání finančního výboru ze dne 8.7.2015.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 30/2015:
ZO Zhoř souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2 000 Kč za reprezentaci obce při hasičských cvičeních
v Zahrádce a v Hněvanicích pro SDH Zbislav.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
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Usnesení č. 31/2015:
ZO Zhoř souhlasí
na 1 obyvatele.

se

zvýšením

příspěvku pro

Svazek obcí
pro – 7,

Milevsko
proti – 0,

na

částku 35
zdržel se – 0

Kč

Usnesení č. 32/2015:
ZO Zhoř souhlasí s finanční spoluúčastí obce Zhoř na nákup mobiliáře (2 ks laviček, stůl, 2 odpadkové
koše a 4 květináče) ve výši 11 760 Kč v rámci projektu SOM.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 33/2015:
ZO Zhoř souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku KN p. č. 1511/5 – zahrada v k. ú. Březí
o celkové výměře 141 m2 za cenu 40 Kč za m².
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2015:
ZO Zhoř souhlasí s odkupem pozemku KN p. č. 1133/3 – ostatní plocha v k. ú. Osletín o celkové výměře
1 222 m2 za cenu 40 Kč za 1 m2. Celková cena za odkup pozemku bude činit 48 880 Kč. ZO Zhoř pověřuje
starostku sepsáním a podpisem kupní smlouvy.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 35/2015:
ZO Zhoř souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku KN p.č. 512 – ostatní plocha o výměře
1 999 m² v k. ú. Zhoř za minimální cenu 500 Kč za rok.
pro – 7,
proti – 0,
zdržel se - 0

Informace z obce:
1) Obec Zhoř obdrží dotaci od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova 2015 ve výši 170 000
Kč na opravu komunikace a návsi ve Březí.
2) Obec Zhoř obdrží dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2015 ve výši 150 791 Kč na opravu kaple v Blehově.
3) Obec Zhoř obdržela dotaci od Jihočeského kraje z programu Objekty kulturního dědictví 2015 ve
výši 50 000 Kč na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zbislavi.
4) V sobotu dne 24. října 2015 od 18.00 hodin se bude v KD Zhoř konat posvícenské divadelní
představení. Vystoupí Radětický divadelní spolek ÚSMĚF s humorným představením Mrazík.
Všechny srdečně zveme.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

J. Janda

___________

J. Záruba

___________

